
Um
RIO, 8 (v. A.) _ Ao con

trario elo que tem sido noti

ciado pela imprensa e emís

,.,oras desta capital, apura

mos ontem corri absoluta cer

teza, que ainda não foram en

caminhados ao Paláéio do

Catete os autógrafos da lei

recém-aprovada pelo Con

gresSO Nacional, concedendo
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Ainda não chegd,c�. atete à Lei de
AUMENTO DO FUNCIONALISMO-
eqoívoco:na redaçao: do' artigo 6· ,retém o projeto na mesa �da CGâmara.

.

o presidente da: ,República pretendia sancionar a lei
.

até 'rsábado
aumento de vencimentos ao fe do governo sua !!emessa e autarquias para cujo pro- êrro original, SÓ uma. lei es- ce da circunstância de pre-! cial, independente do pro
funcionalismo civil da União. sofreu, por isso, retardamsn- vimento seja exigido diploma pecial poderá modificar o que tender o chefe do governo I nuncíamento do-Congresso.
Estes autógrafos só 'às 15 'to. Tal dúvida se encontra no do curso superior. já. foi aprovado, tanto Pela sancionar a nova lei no todo Para esclarecer este ponto,

horas de ante-ontem foram
I

artigo 6:0 que atribui uma Em face desta verificação Câmara como pelo Senado. ou pelo menos em parte até a reportagem procurou a

assinados pelos membros da
I

gratificação especial e ):>er-, feita, o sr. Flores da CUnha Ontem à tarde, .tivemos in- sábado, data em que se au- palavra do diretor genal pa
mesa da Câmara. Como con- 'centual calculada. sobre os

I
resolveu prender até hoje os formação de que a secretaria sentará desta capital por al- Fazenda, sr. Paulo Màrmho,

tém, porém, uma dúvida que I padrões dos novos vancimen-:' autógrafos da lei. Vai axami- do Palacío do Catete recla- guris dias emvíagsm por al- que informou o seguinte: "O
a secretaria da Câmara ti- tos fixados aos ocupantes de nac a posstbílidade de corrtgi- ,

mau diversas vezes a remessa guris Estados. normal é esperar-se o pro-
nha que esclarecer antes de cargos e funções de natureza los, mas seus assessores téc-' dos referidos autógrafos

.

à nunciamento final do Con-

submetê-los à sanção do che- técni'ca ou cientifica da União nicas entendem que sendo Secretaria da Câmara em fa- O PAGAMENTO DO gresso, O bom senso manda
AUMENTO que ãssím se faça .

RIO, 8 (V. A.) _ No caso No entanto, o ministro. ela
do presidente da República Fazenda tem poderes' para
vetar como se tem como certo modificar este ponto de vista
a parte referente à classifica- e ordenar o pagamento íme

ção no projeto de aumento díato logo após o decreto de

dos vencimentos do funcio- abertura do crédito.

nallsmo, talvez o pagamento O raporter d'''O Globo" per
da aumentto puro e simples guntou ainda ao diretor ge
não venha a ser feito íme- ral da. Fazenda. se no seu ver�

diatamente. O veto do pra- a parte referente a reclassí
sídente implica em uma nova rícação, se aprovada, vma

remessa elo projeto ao Con- dificultar ou rácílítar o.paga
grosso, que necessariamente, menta. Não havendo veto,
tem de .se pronunciar a res- respondeu" o interpelado o

pçito. Restava saber se o pa- pagamento será efetuado
gamento da parte não veta- imediatamente. Quanto .

aos

da seria efetuado Imediata- ,caleuÍos, estes não repre
mente após o veto presídan- sentam dítículdades.

Florianópolis, Sexta-feira, 9 de Março de 1956

O' Governador Gaúcho elgUEM ,PERSEGUIU 1
o M'inistr,o da Justiça NEREU OU IRINEU 1

Edícão de hoje 8 Pago

Telegramas treccdcs
Dr, Nereu Ramos J va gestão, como pode esperar

Minist_ro Justiça Brasil sua experiência, pa-

Ria _ DF triotismo e espirita publico,
Acusando recebimen1;o te- Saudações cordiais _ Ildo

legrama em que Vossência Meneghetti Governador

comunica haver ass'umido I' Estado.cargo Ministro Estado Justí-
ca e Negoclos Interiores, a-I Doutor Ildo Meneghettí
gradeço defe�'encia e fomí�-I G�vernado!,�do-Estado
-lo votos fecunda e construtí- Porto Alegre _ R$.

Agradeço muito sensibili
zado gentileza felicitações
eminente amigo me enviou
motivo minha investidura

cargo Ministro Justiça, no

qual espero ter oportunidade
colaborar Vossa Excelência
no _interêsse do Rio Grande

I
e do Brasil. Cordial abraço.
Nerêu Ramos,

,
.1',.

-

."

. 7Caiteira de
-

crédito . O',e-
-
'.

.
,.._, e

r�I do Banco ao Bràsil

RIO, 8 (V. A,) Ao con-

trárío do que se tem noticia

do, o sr. Tancredo Neves de

verá ser nomeado diretor da
Carteira de Crédito Geral do
Banco do Brasil, e não para
a de Redescontas.
Para a de Redescontas de

verá ser transferido o sr, Ci

·lon Rosa, atualmente ocu

pando a carteira de Crédito
Geral que caberá ao antigo
ministro da Justiça,
Os titulares definitivos pa

ra as demais Carteiras so

mente hoje ou amanhã ,deve
rão ser escolhidos,
E' propósito do governo

preencher todas as Cartei

ras, inclusive 'a de Coloniza-
x ção, a qual, legalmente cria-

.

x da, não fora, entretanto, até
-

* O INSULTO, grosseiro e vazio, atirado gerieraliza- agora posta em funcionamen
damente ás Forças Armadas pelo deputado Paulo K?nder : to, O nome ,que se diz esco

Bornhausen, eCoOU dolorosamente na opinião pública de lhido para a nova Carteira é

Florianópolis, que o conden'ou e repeliu com energia. As 'odo sr. Ricardo Xavier da

atitudes dos dois representantes udenistas, filiado3,ao lan� I
Silveira.

ternismo, emparelham-se às de .energímenos, No fundo I
ambos visaram ao mesmo fim: embaraçar os .entendimen-I

...• ..........._...............�··...•••...

tos do Governador Jorge Lacerda com o Governo Federal.

Que valem, politicamente, esses dois irresponsáveis? O pri-
.

81 milhões de moedas
meiro a'rvorou-se chefe 'da U�D,N, met�'o?�litana e foi fra- cunhadas
gorcsamente derrotado, apesar das mlsenas que fez para '

fugir ao fracasso, O .segundo, muito embora filhinho do

Gm'ernadoT, meteu-se a lider udenista em Guaramirim e

recebeu sumanta de exigir salmouras. Desesperados pela
falta de expressão política, procuraram aglora, na Assembléia,
fazer-se salientes, mesmo à custa dos próprios interesses

do Estado, O destino tem dessas tristezas.

'c' O SUPL�NTE de deputado Romeu Sebastião Neves

teria sido excepcionalmente honesto se, no telegrama que

propôs à Assembléia, aplaudindo a iniciativa da concassâo
(le anistia' aos rebelados políticos, não se aproveitasse dele

11ara extravazar os seus ódiQS pessoais, que tanto honra_rn
o nobre Ministro Nerêu RMnos. A redação que deu ao te

legrama prova, entretanto, que o que lhe interes!!ava não

cra O projeto de anistia. Desse só se valeu para doirl,t-r . a

pílula recheada do seu 11rimarismo político e da irrespon
sabilielade que lhe marca à vida pública. Para êle o herois�

mo do Major Veloso não mereceu o mínimo respeito.� Do

coairirio, ,teria pelo menps a inspiração de--propõr dois

decsllachos distintos, para não misturar a pobreza da sua

raiva inútil ao aplauso l>elo projeto que manda esquecer

jUl'Ídicamente infrações politicas. Enaltecer êsse projeto
não foi o fim do.teleg-rama, mas o meio, Aquele era insultar

o ,preClaro Ministto- da ·Justiça. Haverá 1l!-ínimo menor? \

x

x x

, '

Visitarão a Europa

, RIO, 8' (v. A,)- _ A Casa
da MO.eda cunhou, no ano

passado, mais de 81 milhões
de moedas. de dez centavos a

dois cruzeiros, no valor total
de vinte e seis e meio mi

lhões de cruzeiros, O descon
to de notas recolhidas ou

sem valor co.berto pelo res,- .

pectivü resgate elevou-se fi

115 milhões'. .

x

-
* UDENISTAS respeitáveis, da velha guarda, solda

dos de tantas campanh;ts memoráveis, como o sr. Wan

derley Junior, observam -agora os, esforços humilhantes

que a turminha raivosa do Partido faz para dificultar a

ação do Governador JOl'ge J,acerda. Mas,' assim .como se

1atcl'am PO!' um candidato udenista ao govêrno, não apoiam
U!!ora, com a _mesma sinceridade, a atuação dos incqnfor
mados, que querem q�e o atual Governador repita os tre

mendos e ruinosos êrrós políticos e administrativos do an

terior. O sr. Bornhausen pão teve competência para man

ter o poder estadual em mãos correligionárias.-Entregou
o, para salvar as apal'êllcias, a um representante de pe

queno partido. Entre os que concorreram para a deg;ringo
lada udenista estão os desesperados do grupelho que vem

boicotando o Governador. Os velhos lutado.res,
.
enquanto

iS'lG, htvam,.:::e cm aguas de rosas, E �ceitam a situação
c�iada pelo:; que, paradoxalmente, não querem aCéitá-Ia.

NOVA IORQUE, 8 (V. U,)
- A agencia lider de turis
mo dos Estados Unidos, �me
rican Express Company, pre
diz que mais de 550 mil tu
ristas norte-americanos vi

sitarão a Europa 'ém 1956,- A

previsão apresenta' forte base
de validez, porquanto se ba
seia em dados coligados, por
36 agencias no exterior. As

empresas de aviação contri
buirão com 20 por cento dos
transportes durante o cli
max da 'tem. �}la.4,a turística,

x

x·
" ESTA' definitivamente. afastada a hipotese de o

sr. Volnei Oliveira candidatar-se à Presidência do Legisla
tivo. O veto formal que a b�ncada Pessedista opõe ao seu

l}om.e"possibilitólI igunl vete da p:1l'te do Governador.
"

Cr$

Conforme prometemos .ontem,·· começamos

hoje. a publicar outra vez os nomes dos funcioná-
1'103 demitidos e removidos pelo Governador Iri

neu Bornhausen, nos primeiros mêses do seu Go

vêrno. O número dos perseguidos durante os cinco

anos, segundo estatística levantada, sobe a mais

de 3.000.
Uma vez que a hipocrisia de alguns udsmstas

espalha que o sr. Nerêu Ramos, quando na presí
dêncía da Repúbllca, perseguiu aqui todo o mundo,
fazemos um repto à imprensa da U. D. N. para pu
blicar a relaçâo desses "perseguidos". Como todos

sabem..» que houve foi a substituição de alguns
chefes àe serviço, em atos de rotina.

PERSEGUIÇÕES FEITAS PELO sa, ':::RI�T�I.T.�OR-
NHAUSEN NOS PRIMEIROS MES�S DE 195"i:

.,

NQ MUNIqPIO DE ARA�ANGUA':
1 -,/,'''fI1� )W:altt� -�ruria Vfeira .

-

- j}emftida
� •

. �n,,3':.>51.- i
:to f:- ,r' .

> .. :"<<>

2' - Profa. <'-Carniem Ba.'ltaza:,r -h 'Demitida

26-2':51:
,

/'

3 - Otavio Rocha - Dispensado _ 15-2-51.

4. _ Nereu de Souza - Exonerado _ 19-2-51.

5 - Luis Fernando Costa - Exonerado - 19-2-51.

6 _ Arísttdes Rodrigues Lima - Exonerado
19-2-51.

7 - Pruf'a. Alzira Rosa _ Demitida - 4-4-51.

8 _ Jeny Hllbbe - Dispensada - 15-4-51.

9 - Profa. Mari:::, do Nascimento _ Removida

3,1-5-51.
10 - }Tl'ofa. Caetana. da SHva Pereira - Removida

_ 31-5-�1.
.

I

11 - Carlos Rebelo - Removido - 18-4.-51.
12 - Profa. Herilllia Napo.li Lummertz - Demitida

- G-G�5.1.
13 - Profa. COl1ceiçfLO de Scuza Dabez -c Demitida

- 6-6-51.

15

Abelardo Coelho da Silva
30-4-51.

Àntonio da Cunha Mende-s - Removido
21-5�51.

14 Removido

16 - Profa. Darcy Maria da Silva - Deniitida
13-7 -51.

17 Prof. Godolfim Nunes de Souza - Removido
- 3-7-51.

18 - Silvio Soares Medeiros - Demitido - 24-7-51.
19 - Pl'ofa. Zihla Machado Lummertz - Demitida.

_ 4-5-51.

20 - Pedro Venturela Filho - Removido - 6-5-51.
21 - 'l'el'cilio José dos Santos _ Demitido

19-2-51.
22 _ Napol�ão Cassening - Demitido - 19-2-51.
23 - João Serafim Schmidt - Removido - 19-2-51.

I

24 - .Antonio Il1ácJo da Rosa - Demiti�o. - 15-2-51.
25 - Prof. Lotar Matos do Amaral - Removido _

16-2-51-
26 _ Prof. Antonio Santa Helena - Demitido

31-5-51.
27 - Profa. Nilza Matos Pereira - Demitida

4-5-51.
28 - Américo Muniz Reis - Removido - 15-5-51. ...
29 _ Nei Ki'as Borges - Demitido, - 26-3-51.
30 - João José Flor' - Demitido :_, 26-3-51.
31 '_ Antonio Prudêncio Rocha - Demitido

26-3-51.
32 - João Abel da Cunha - Demitido - 26-3-51.
33 - ,Profa. Antonia Velho Medeiros....;.. Remo.vida

_ 26-3-51.
34 - Profa. Maria Inácia - Demitida - 31-5-51.
35,- Proia. Ang'elina Pereira - Demitida - 31-5-51.
36 - Profa. Maria ;'\.guiar Schmidt - Removida _

31-5-51.
37 :_ Profa. Teresa Manfredini Accotdi - Remo-

vida - 31-5-51:
,

38 _ Batista Toretti - Demiti'do - 19-2-51.
39 - Henrique Manfredini - Demitido - 19-2-51.
40 - Ai1tol1�o João Darós - Demitido - 19-2-51.
41 - Euclides Francisco Rocha Demitido

19-2-51.
42 - Antonio Darós -:- pemitido - 15-2-51.
43 - Gentil Castro Pereira _;;_ Demitido __: 15-2-51 ..

-:- Proia. Neusa Amara Medeiros - Demitida _

31-5-51.

.

44

4� - Profa. Aneti Paladino - Removida - 31-5-51.
46 - Pro ia. Rute Pereira - Removida - 31-5-51.

CATARINENSE QUE SE DISTINGUE NO
/'

ESTRANGEIRO
LONDRES, (B, N. S,) _ O no Brasil, como o de Britten- '

jovem campos i t o r Jljclino ou Waltõn, que Pertencem à

Krelgar, bolsista do conselho mesma geração. Isso porque,
Britânico atualmente na Grã Berkeley

é

especialista em

Bretanha, ref'arlu-se essa Se- música de câmara.
mana ao grande valor que A obra de Rawsthorne re

-tern para êle a vítalldade mu- vela certos impulsos de sua

sícal de Londres. Edino Krie- parsonalídade _ seu lacnnís
gel' chegou à Grã Bretanha, mo, sua reticência e sua na

pela -prímsíra vez, no ano turalidade, o isentam de

passado, com o propósito de qualquer afetação. Alguns
eotuct'!:U',_CQJTIPosição sob, a di- compositores, como Mozart,
{eção sle Lennox- :Ber��!.e:yj píüecem PO�S\lÍi' um' instinto

�>l1j� i�lihlen.ç�sefi esnmu- natural1>ara a composioâo de
. lando no.jovem músi-co um música q.ue"(oi escrita para

'gr:à�de 'intei'éssê' p�la" ópera. inS"frumentaS';';;õü'�rôs;-' cõmo
O interesse de Krieger ante- Beethoven, 'parecem condi-

riormente havia sido. pela cíorrar suas próprias idéias
música e composições orques- musicais de modo que essas

trais alemães, sugiram os instrumentos, Ra
__
Uma das muitas vantagens wsthorne _ afirma Krieger

que lhe proporciona sua es- - pertence à segunda cate
tada em Londres i-- declarou goria, Sua música é essencial
o senhor Krieger _ é a opor- mente instrumental e revela
tunidade de apreciar a alta seus próprios sentimentos em ,

qualidade dos concertos rea- seus métodos de composição.
liz.ados nesta capital, assim, Edino Krieger é natural do
como as numerosas ocasiões Estado de Santa Catarina�
de ouvir música contempo- onde aprendeu a tocar vio
rânea. lino, quando pequeno, com a

O senhor Krieger acentuou ajuda 'de seu país, Aos 15

que Londres é um excelente anos de idade mudou-se pa
.lugar de trabalho. Livre de ta o Rio de Janeiro, estudan
qualquer outra, ocupação, o I do 'Violino, harmonia, contra
jovem brasileiro pode ,dedi- ponto e composição no Con

car-se exclusivamente ao es-
I
servatório> Sob a direcão de

tudo e a suas pl'óp'rias com-I H, K IOllef.euter, t�'abalhou
posições, Acaba de termtnal' em· composições dodecacio-
um quarteto para corda3, ,riais.

- -

.

que espera ver executado na E' mais um catarinense que
Inglaterra antes de sua par- veio aumentar o número da
tida. queles que tem sabido ;n-
O nome de Lennox Berkeley grandecer a terra natal, evi- -

sob cuja direção estuda o se- denciando-a nos meios cul
nhor Krieger, não é tão co- türaís da Nação ou do Es-
nhecido _ assinala êste, trangúiro.

o PRESIDENTE CUMPRIMENTADO
PELO COMERClO

RIO, 8 (V. A,) _ Congra- fa;;ler para o de3armamento
tulando-se com o governo

I

dos espíritos' e a pacificação
pela apresentação do projeto i da família brasileira com o

de �nistia, a Confederação, estabelecimento de um clima
'Nacional do Comércio ende-/ de ordem indispensavel ao

reçou � seguinte tel.eg�ama t:abalho � pl'ogresso da Na
ao presIdente da RepublIca: çao, Por ISSO mesmo aplau-

I dindo atitude de V. Exa., que
"Doutor 'iJuscelino Kubits- teve a maior ressonância no

chek de Oliveira, DD. presi- coração dos brasil�iros, não
dente da República,

-

Palácio vacilamos conclamar nossos

d�' Catete _ A Conf�deração compatriótas, professem o

NacioI].al do Comércio "Vem a- credo' político que profe"'sa
preséntar a Vossa Excelência I rem, a seguir alto exemplo
calorosos aplauso.s pelo no- de concórdia que acaba de·ser
bre gesto que o Seu governo dado pelo primeiro magistra
acaba de ter, promovendo a do na Nação pois só o esque
apresentação ria Câmara dos cimento dos agravos e a con

Deputados de projeto que' fraternização geral em torno
concede anistia a todos os de programas e eSforços pa-

'

brasileiros, envolvidos em a- trióticos poqerão' susperar as
contecimentos de natureza 'crises políticas, sociais e eCo
política ou militar verificados nomicas que o Brasil enfren- .

no periodo, de 10 de novem- ta e aSsegurar o grande des
bro 'de 1955 a 10 de março de tino que seus filhos lhe ai-
1956-. A generosa iniciativa mejam. (a,) João de Vascon
confirma aproposito, t:mtas celas, presidente da Confecle
vezes manifestado, de tudo I r�ção Nacional do Comél·ciJ".

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

�\f-l Agência: RIO DE JANEIRO Agênda: BELO HORI-
INFORMAÇõES UTEIS

_,

"Riomar" ZONTEO leitor encontrará, nesta co-

DR. NEWTON luna,' infortnaçõei qae n�cessita,

D'AVILA dià,';amente e de ime!liato:

CIRURGIA GEn�L JO·RNAIS ./ Te]efone

h p ·to O Estado ,.............. 3.022
Doenças de Sen. �l'aB - ,roc

•

I A Gazeta • 2.656
logia -, Eletncldade.MedIca. I Diário da. Tarde

.

3.579
COIl'"'Jlt.Ol'lo: Hua Vitor Mej-

I'
..

Of'
.

1 2688- .

33 7 'mprensa ICla .

reles n. <l8 _ Telefone: O.
HOSFITAIS

Consultas: Das 15 horas em
Caridade:

diante d)' 2314
Resi'dência: Fone, 3.422 (Prove .01' •••••• , •• •• ••• •

Rua' Blumenau n. 71. (Po:tana) 2.036
,

. Nereu Ramos 3.831
Militar 3.157
São Sebastião (Cas" de

DR. ANTONIO BATISTA Saúde) 3.153

JUNIOR Maternidade Doutor Caro
3.121

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓrOLI5,
CLíNICA ESPECIALIZADA DE! 1�'3 Corrêa

F 25 34 25 35
CRIANÇAS CHAMADOS UR·

- ones: • - e - -

Coirsulta� das 9 ás 11 hOi"as. t \ GENTES
.

-- . _. ��

R C P dre Miguelin�o Corpo de Bombeiros .... 3.J13
es. e ons a \' Serviço Luz (Raclama-

L2. I ções)., , 2.4U4
; Polícia (Sala Comissário.. 2.038
'Polícia (Gab. Delegado) 2,fi94

DU. I. LOBATO CÕMPANHIAS-DE
FILHO I TRANSPORTES

llúenças dG aparelho respiratório TAC , ..... ,........... 1.700
- TUBERCULOSE Cruzeiro do Sul '........ 2.500

RADIOGRAFIA E RADIQSCOPIA Panair "... tg�:
DOS, PULMõES Varig ..............•...

Cirurgia <:lo Torax Lóide Aéreo 2.402

Fo;mado pela Faculdaue Nacio- Real 2.377

nal de Medicina, Tisiologista eScandinavas . . . . . . . . . . .. 2.300

fisioclrurgião do Hospital Ne· HOTÉIS
rêu �amos Lux .

Curso de especializàção pela Magestie .

S. N. T. Ex-interno e Ex·assls· Metropol '-"
.

tente de Cirurgia do Prof. Ugo La Porta .

Guimarães (Rio). Cacique � , .

Cons.: Felipe Schmidt, 38 - Central ·······

Fone 3801
' Estrela

,

.

Atende em hora marcada.

I
Ideal' ' .

Res.: _ Rua Esteves Junior, ESTREITO
80 - Fone: 2191 Disque .

2

A D V O G A DOS

INDICADOR PROF·ISSIONAL',.____.----�-
DR. WAUIOR :O:E.:' I

c�, �OSÉ TAVARES

"

D8Dti.�ta para I ",TeM •••
DiDlomado' �!��Ia�uldade .

Na- IRACEMA
, C,rlaD�BS

-clcaal de Medicina da Uníver-' DeENçAS NERVOSAS E )\'fEN· DR. JUAREZ PHILIPPI
, sidade do Brasil

. TAIS - CLINICA GERAL ,
'

E:,.interno....por concurso da Ma- Angustia _. Complexos Edifício 'João .Alfredo -

ternldade-Bscola )nsonia � Ataques, _ Manias _

I
'

:(Serviço do Prof.,Octâvio R,,· Problemática afetiva e sexual 10 andar.
'

drtgues Lima) Do Serviç� NacioI_lal.?e Doen-
S I 1 2 _ Rua Jerônimo

Ex.interno do Serviço de Clrur- ças Mentais. Ps iqu iátra do a, as e
";'ii'

eia do Hóspital I. A. P. E. T. C. Hospital-Colô,nia Sant-Ana. I CoeIlio, 1
do Rio de Janeiro

.

CONSULToRIO -:- Rua

Tra-, Horário:
8 às 11 - 16 às

Médico do Hospit.al de .Cartdade j anc, 41 _ Das 16 as 17 horas.
e da Maternidade Dr. Carlos RESIDJ;:NCIA: Rua �Bocaiuva, 18 horas

Corrêa' 139 Tel. 2901 Atende exclusivamente com

DO����SDE ���:2JlESS
_

DR. ARMANDO,VAU:-I,__ ,�ora �arcada.
Cons : Rua - João ?into n. 16, RIO DE A,SSIS . DR. CESAR BATALHA DAdas 16,00 às 18,00 horas. I f I

Pela manhã' atende dià- Dos Se.rvi50s. de Cl�n!ca n anti
SILVEIRAda Asslstêncía MUnICipal e Hos-

riamente no Hospital de
pital de Caridade

.
Caridade. CLíNICA MÉDICA DE CRIAN·

'Residência: LTOS
lha: General Bittencourt n,

ÇAS E ADU

101:
. - Alergia -

Telefone: 2.693. Consultório: Rua Nunes M&-
chado, 7 _ Consultas das 15 às
18 horas. ,

Residência: Rua Marechal Gui
lherme, 5 _ Fvne: 3783

DR. NEY PERRONE
MUND

,Formado pel�; "Faculdade Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRI)

Aperfeiçoamento na "Casa <le

Saulh São Miguel"
Prof. J!'ernand'" Paulino

ln terno por 3 ar."" do 'Serviço .

, de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇC>ES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

__--".-CR.r.idade, diária..me,nte .. nela, 'ma
nhã
R'ESIDtNCIA: - Rua Dual'te

Schutel, 129 _ Tele!. 3.21<8 -

Florianó�oli.,

Cirurgiã" Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende .com Hora Mar-

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e 4.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
l\�ÉDlCO

Com prática no 'Hospital São
Francisco de Assis e na Santa

Ce"a do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLO'GIA

Consultõrló : Rua Vitor Mei·
reles, 22 Tel. 2615.
Horários: Segu'ndas, Quartas e

Sexta feiras:
. Das 16 às 18 'horas

'
'

Residência: 'Rua 'Felipe Sch
midt, 23 _ 2° anda.r, apto 1 -

Tel. 3.002.

DR. HENRIQUE PRISCO'
P.1\ 1.lAJSO
l\IRDICO

DOENÇAS DO APARELHO DI
GESTIVO _ ULCERAS DO ES·
TOMA(1o. E DUODENO, ALER-,
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

NrcA GERAL
DR. JÚLIO PAUPITZ '

FILHO
Ex-interno da 20a enfermaria

e Serviço de gastro-enterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro '1'�R. CLARNO G.
(Prof. W Berardinelli).
Curso

.

de neurologia (Prof. I GALLETTI
Aust:i,gesilo). - ADVOGAD.o -
,

Ex-interno do Hospital mater-' Rua Vitor Meireles, 60.
-n idade V. Amaral. FONE:: 2.468

DOENÇAS INTERNAS Florianópolis _

Coração, Estômago, intestino,
f igado e vias biliares. Rins, ova

dor. e útero
ConsultÓl';o: Vitor Meireles 22.'
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

DR•.JO'SÉ MEDEIROS
VIEIRA

'

- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajaí
Santa Catarinll.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -

,Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15

Telefolle: 3346.
.................�O••

'Opera�ões �,Doenças de Se·
nhoras - Clínica de Adultos,
Curso de Especialização' no

Hospital dos Se rvido res do Es-
tado. ,

'

(Serviço, do :Prof. Mariano de
Andrade).

c-

Consultas _ Pela manhã no DR. MARIO DE LARMO
Hosplt» l de Caridade. CANTIÇÃO
À 'tarde das 15,&0 hs. em dían- M É D I C O

te no consultório á- Rua Nunes CLíNICO DE CRIANÇAS
Machado 47 Esquina de Tira· ADULTOS
dentes. Tel. 2766. I' Doenças Internas
Residência � Rua Presidente CO'RAÇÃO ,«.. FIGADO _ RINS'

Coutinho 44.
_ INTESTINOS

CLINICA Tratamento moderno da

'de SIFILlS

OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ Consultório - Rua Vitor Mel·

E GARGANTA eles, ;2. HORÁRIO:

'

DO
Das 13 às 16 horas.

DR. GUERREIRO' DA Telefone: Consultório _ 3.415
FO'NSECA Residência: Rua José do Vale

Chefe do Serviço de OTORI· Pare i ra 158 - Praia da Saudade

NO do Hospital de Florianópolis. _ Coqueiros Consultas: das 8,UQ às 11 ho-

Possue a CLINICA os APARE- ------- _- "

O
ras e' das 14,00 às 18 horas.

I HOS MAIS MODERNOS PARA DR. CONSTANTIN Exclusivamente com hora mar-

TRATAMENTd das, DOENÇAS DIMATOS cad�. ,

da ESPECIALIDADE.
_

I
MÉDICO CIRURGIÃO \

Sábado - das 9 às 12.

"'�'-IH3�p����:- � pela manha no
Doenças d� Senhor�s - .P�r�os DR ••!:AU.iiâ'"CALDEiRA

- m'ARDE _ d 2 5 _
- Operaçoes - Vias Urmarlas '" -"

A " as as
d f' l"·.M.:�I· ""1 DE ANDRADACONSULTõ-R10 _ Rua dos Curso � aper �Ç&�_'i"l ..vr e

��HEOS nO .: 2 ,'� longa ?ráJI�}' IrOS' Hospitais de CIRURGIÃO.DENTISTA; ..
, RESiD�NClA '-i Felipe Sclt,.' �t]éí,'OS Aires. CONSULTóRIO EdIfICIO

m. id.t d�. 113 Tel .. 2365. c' '"

r�-I
CONSU'r,.TÓRIO: Rua Felipe P,artenon

....:...
2° ,andB;r -:- sala

_ ,._:;___' _.__ .,.!-P-::f." ' Schmidt, nr. 18 (sobr!ldo), FONE 203 - Rua Tenente SIlveira, 15.

-��"'N·��YlrO' MONIZ 3512. Atende diáriamente das 8 às
- 'uM.' A 10:1, .

HORÁRIO: das 16 ás 18 ho- 11 horas,
, DE ARAGÃO ras

3as e 5as das 14 as 18 horas.

cmU}{GIA TRE1UMATOLOGIA Residência: Avenida Rio Bran- _ 19 as �2 horas.
.

'
,

Ortopedia co, n, 42. Con�ec�lOna Dentaduras e Pon-

Co"sultól'io: João Pinto, 18.
.

_ ,Atende chamados tes IdovelS de Nylon.

Das 15 às.)7 diàri,amente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaíuva 135.
Fone: -e-'- 2.714.
, DRA, WLADYSLAVA

W. ,MUSSI

DENTISTAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO·DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIATERMIl.: - Tratamento de

canais pela al-:
ta freqiiencia.

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residência: R.

Fernando Machado nO. .6
Fone 22l!5

DR. LAURO DAURA O' ESTADO
CUNICA GERA;L. ADMJNISTRACÃO

, Especialist� em
. mo�estlas de Redação e Oficinas. à rua Con

Senhoras e vias urIDána.s. _ 'selheiro Mafra, 'n, 160 Te!. 3022
Cura radical das mfecçoes..:... Cx. Postal 139.

, -

e
agudas e' cronicas, .do aperelho Diretor: RUBENS A. RAMOS

DR. ANTONIO DIB genito-urinário em ambos os Gerente: DOMINGOS F. DE

MUSSI sexos. . AQUINO
MÉDICOS Doenças do aparelho Digestlvo Representantes: .

CIRURGIA CLíNICA e do sistema nervoso.
. Representações A. S. Lara.

Horário i 10% ás 12 e 2'12 as fi. LtdaGERAL-PARTOS .

r Consultório: R. Tiradentes, ),2 Rua Senador Dantas, 40 _ 5°
Serviço completo e especla I·

_ 10 Andar _ Fone: 3246. andar.
d d DOENÇAS DE SENHO- d Cza o as

d métodos de Residência: R. Lacer a ou- Tel.: 22-5924 _, Rio de Janeir<'
RAS, ,c�?t

mo e�n::ameÍlto tinho, 13 (Chácara do Espanha) Rua 15 de Novembro .228 5°

d�t�õSCgspI� .:_ HISTERO _. _ Fone: 3248. andar sala 512 '_ São Paulo.

�ALPINGOGRAFIA -' METABO· ASSlNATl!RAS
LISMO i3ASAL Na CapItal

R,'1dioterapil1 por ondas curtas- tlR. ALVARO DE _ Ano Cr$ 170,00

EletrocoagulaçãO' Raios Ultra CARVALHO Semestre : Cr$ IH),OO

Violeta e Infra Vermelho. No Interior

C lt'" Rua TraJ'ano n 1 MÉDICO DE CRIANÇAS Ano ,. Cr$ 200,08
onsu orlO, ' '.' UERICULTURA PEDIA'fiUA S t Cr$ 11000

10 and'ar _ Edificio do Montepio. t'
'
_

eme� r� .... �...... .'

H.' .. D
-

9 às 12 horas -
_ ALERGIA INFANTIL.... AnunCIO mediante contrato.

olal'lo'I as Consultório: _ Rua Tiradeh- Os originais, mesmo não pu-
Dr., MU1�S : h Dra, tes n. 9.

.. blicados, não sel'âo devolvidos.
Das as 18 oral! _

Residência: _ Av. Herclho A direção não se responsabiliza

MVtiS�d-' Avenida Trom- Luz n. 155 _ Tel. 2,530. pelos .conceitos emitidos nos ar-

POWS�ly,e,��.a: . Horário: _ Das 14-às 18 ho, tigos' assinados.
,_ ___ ','as diáriamente

---------------------
DR. JÚLIO DOIN

VIEIRA
l\IJ1:DlCO

E::lPECIALISTA EM OLHOS'
OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
TRATAMENTO Iil OPERAÇõES,
Infra-Vermelho - Nebulização -

Ultra·Som,
(Tratamento de sinusite Bem

, opera,ção)
Anglo-retinoscopia - Receita de

.oculos - Moderno equipamento
de Ot-o·Rinolaringolôida (único

no Estado)
HOI'ário das 9 às 12 horas e

da� 16 às '18 horas.
. .

Consultó:óo: - Rua Vitor Mel·
reles 22 _ Fone 2675.

Res. _ Rua São Jorge 20

Fone 24 21.

DR. lVO VON WANGENRElM
DENTISTA

Consultório rua Bocaíuva, 42

.

DR. MARIO WEN
DHAU8EN

CLlNICA MÉDICA' DE ·ADUI.TOS
E CRIANÇAS '.

Consuitório - Rua João Pino
to 10 _ TeI. M. 769. ,

'Consulta": Das 4 às 6 horas.
Residência. Rua Esteves Jú

nior, 45. Te!. 2.812.

• COm iste vAloV' V.S.
Ab�i�� umoiocont" que
lhe I'enderá. ju�O com·
pens!>dor,

'

e

levAI'Á pAI'a. SUA I'es';df".

,
eie, um lindo e útil presente:

um BCLlS$/MO eOFI?Ede AÇO eROMADO.

APr"oc\Jl"e hoje" NOVO

NCO GRiCOL,A
�.:;:' 16

.... .. FLORIANÓPOLIS ��TA CATARlrtl!.

- -,----�--_.

••••••••5 •

! Restaurânte' Napoli
I
•

: Em Lajes, nó Sul do Brasil, o melhor!

: ,Desconto esnecíal para os senhores viajantes.
�••••�.......�.�••a•••••••••••••••••••

Rua Marechal Deodoro 50.

Viagem, com �egurilnça
e' rapidez

so NOS CONFORTAVEIS' L\iICRO-ONIBUS:DO
--,

RAPIDO ,<SUL-BRASIL!I O»
Florianópolis - Haia' ,- Joinville - Curitiba

•
/

Agê'nCia: J:\. na' Deoaoro esquhra da
Rua Tenente Silveira:

I Expresso Florianópolis LIda: I
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO I

FLORIANóPOLIS LTDA. ITransportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E 'BELO HOR!ZO�JTE.

Matriz: FLORIANóPOLIS Filial: CURITIBA
Rua Pàdre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

25-35 (Escritório)
Caixa Postal, 435

End. Teleg. "SANDRADE"

Rua Visconde do Rio-Branco
932/;:;6

Telefone: 12-30
End. Teleg. "SANTIDRA"

I
Agência: PóRTO ALEGRE

I"Riomar"
Avenida ,do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo.

64
Telefone: 2-37-33

,

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "SANDRADE" Elld. Teleg. "RIOMARLI"

Filial: SÃO PAULO

Telefone: 37-06-50

Rua Dr. Carmo ,Netto, 99
Fones: 32-17-33 e 32-17-37

"Ríomar"
Avenida Andradas,

-

871-B
Telefone: 2c90-27
Atende "RIOMAR"Atende "RIOMAR"

End. Teleg. "RIOMARLI"

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto
Alegrp, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes
"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO:
,

HOEPCKt,
�4VIO-rdOTOR ((CARL DOEPeIE··

ITINERA;:IO
SAíDAS DE

IHA VOLTA

2.021
2.276 Fpolis. Itajaí Rid Santos
3.147 11':3 13-3 18-3 19-3
3.321
'l.449 23-3 25-3 31-3 .. 1-4
2.6!J4 5-4- 7-4 12-4 13-4
3.371

17-4 19-4 24-4 25-43.659
29-4 1-5 6�5 7-5

06 O horário de saída de Florianópolis será às 24,00
horas e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.

I Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

porLos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
"I

. <

'Para,melhores i;1formaçóes, cfil1'Íjâ�e à séde
.

da

Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 - 1I-�lefone 22-12.

o HTÁDQ

Ca�a das Esquadrias
DE ALBERTO RICHTER

Rua 24 de Maio, 612 - Estreito -- It'lorianópolls
Portas, janelas, caixas, mela-caixas, vistas, etc., COin

estoque para entrega imediata.
Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

e sem defeitos.
Pdeços baixos -- Examine e compre o que está ·pron.

to para cntréga imediata
Pérro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa_

ção do Rio de Janeiro da Cia .. Americl1:_na de 'Intercambio
(Brasil) CADIB.

Se vai construir anóte o nosso endereço.
Sua visita nos dará prazêr.

FARMACIA DE PLANTA0
'DEPARTAMENTO DE SAÚDE P'úBLICA

Mês de Março

3 - sábado (tarde) - Farmácia Catarinense '

Rua Trajano.
4 - domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra.

jano.
10 - sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua

Trajano.
11 - domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano,
17 - sábado (tarde) - Farmácia Esperança -

,

Rua Conselheiro Mafra.

I 18 - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con,
,

selheiro Mafra.
_

24 - sábado (tarde) - Farmáqia Nelson - Rua
Felipe Schmidt.

·25 ....:_ domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe
Schmidt.

30 - dia santo (sexta-feira) - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.

O serviço noturno será' efetuado pelas" Farmácias
I Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch
midt, 43' e Trajano.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
via autorização dêste Departamento.

D. S. P., em fevereiro de 1956.
Luiz Osvaldo D'Acâmpora
Inspetor de Farmácias

-PALA€ETE CENTRAL
ALUGA·SE PARA

DEPARTAMENTO OFICIAL - CONSULADO
OU IMPORTANTE CÔMPANHIA

Contrato máximo de 2 anos

Informações na

"A MODELAR"
�•••" •••e O••••$•••••••

S. C. GRANADEIROS DA ILHA
c O N V o .c A ç Ã 9

'De' ordem do Sr. Presidente, convoco OS senhores asso

ciados da S. C. Granadeiros da Ilha, para uma sessão' de

Assembléia Geral, a realizar-se no Clube 15 de Outubro,
desta Capital, no dia 11 do corrente, ii, Ir horas, com a

seguinte ordem do dia:

,1 - Discussão e votação (lo parece:' da comissão de

Finanças, . sôbre a prestacào de contas do eXéfcí
cio financeiro de 1955-l953;
DiscU2São e aprovação do rulatorro da Diretoria

sôbre os trabalhos do ano dociai;
3 - Eleição da nova Diretoria.

2

, Caso, na hora aprazada, não h<tja 'número legal (dois

terços), para' funcionamento da Assembléia, será marcada

uma outra para após meia hora, desta vez com a metade
dos associados, e às três horas, exatamente, com qualquer
número, caso não haja' quorum na s'3gundã' convocação.

Florianópolis, 3 de fevereiro de 1\)56
MANOEL B. FEUO'
1.0 SECRETA'RI0

---------_ .._��----------

T.A.C. TRANSPORTES AÉREOS
CATARINENSE

AVISO AOS SRS. �CIONISTAS
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no eS

critório desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt, 14 nesta ...

Capital, os documentos a que se refere o artigo 99, do De

creto-lei nO 2.627, de 26 de sete)I1bro de 1940.

Florianópolis, 3 de março de 1956.

LUIZ FIUZA LIMA

Diretor Superintendente

AlU'GA-SE
ALUGA-SE O PAVIMENTO TÉRREO

DIO NO. 10 DA RUA JOÃO PINTO.
TRATAR NO MESMO.

.

DO PRÉ·

A'HORA
DE PÓRTO ÁLEGRE

Uni novo jornal realmente novo. �
Constante rioticiário 'a respeito de Santa ,C!1t:\rina e '

_ pr,rticularmente de Florif!.nópolis.
À venda né,S principais bancas de j01'l1a:�..

'Para maiores informações 'P!'oc.ure o agente e cor·

'esponde�te, à Praça 15, na 27.

Ganhe Dinheiro Nas
Horas De Folga .

Grande firma de casimiras oferece ótima oportunI
dade para .trabalhar como agentes vendedores, pelo re

embolso postal, sem prejuiio das ocupações diárias. For"

necemos rico mostruário. Pagamos bôa comissão. Escre•
ver par.a Caixa postal 10.030 - São Paulo.

BORDADOS A" MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires 12.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



,o ISTADO Florianópolis, Sexta-feira, 9 de Março de 1956

�����-----�------------------------------------------------------------------------------------------�--�-------�--'�

sutrágío de sua alma,
NOVA YORK (Globe Press) estereo-realistas, com foto-

A t.odos que comparecerem a êsse"áto religioso, antecí- ,

d t' I'_ "O que é Marilyn Monroe, grafias em cor e cres C imen-
padamente agradecem,

em côr e curvas, para o ca- sões, dão aos visitantes uma'

meraman de Hollywood, são idéia das verdadeiras pro- Reis, prendada e querida
as eontruçõas latino-ameri- porções dos edifícios e exce-

filha do Sr. Eveialdo Reis,
canas para os rotográtos es- lente oportunidade de obser- destacado' elemento daquele
pecializados em arquitetura", var a maneira com que o pro- set, com o Sr, Gastão Luís
Êsse expressivo comentá- blarna da côr é resolvido no

Gama d'Eça, estimado filho'_ � rio foi feito por um crítico do conjunto arql:ütetônico, Além 'do nosso prezado amigo e
<:» New York 'I'imes, depois de disso, há impressionantes conterrâneo Sr, Osny Gama

ver a bela exposição totográ- murais fotográficos de cêrca

,. I
'

,',' r: ",' fica de arquitetura latino a- de dois metros e meios de
d'Eça, digno Diretor da

,() por SINHÁ CARNEIRO mericana realizada no Mu-' comprimento e centenas de Caixa Ecoriomica.,CONSULTORA DE HIGIENE INfANTIL 01,1 JOHNSON & JOHN.SON Iseu de Arte Moderna desta ci- fotografias, apresentando as'
Aos noivos, bem como

"O ALBUM DO BEBt"

I
Além disso, existe os há- I dade. mais variadas criações, des-

seus dignos genitores as1. Ferva as batatas, o tem- Tôda a mãe conscienciosa bítos de comer - as suas I Sem dúvida, a exposição de "boites até repartiçõe!l nossas felicitações,sr Odilon Maya Mar- po curícrente para poder ti-I sabe que deve manter anota- preferências' e antipatias' demonstrou que a arquitetu- públicas e casas partícu-
tins rar-Ihes as cascas, escorreu- -ções completas sôbr., o pê- durante as diversas idades; ra da América Latina é a lares,

sr, Major Fortunato
I do-as em seguida, Depois de

so e o crescimento do bebê, a primeira vez que pegou mais 'fotogênica do mundo, A exposição, denominada,
!.' """'7 Gominho, brilhau e ter Mrado as cascas, pese-as Nã'o sómente são tais ano- na colher, o dia em que co- não só para 0 prorísstonaí es- "A Arquitetura Latino-Ame"
oficial da Infantaria do para calcular a quantidade sações úteis ao médico du- meçou a comer sozinho", I pecializado, corno também ricana depois de 1945", será
l!Jxércit'o Nacional, "servin- de açúcar e água a serem 'mnte suas visitas periódi- tudo enfim; -que se relacio- : para o amador, Nem mesmo apresentada em outras cída-

Ido atualmente na 16° Cil'-, usadas, Desfaça ,o !l-ç\l,ca� ,na ��s) -corno '

tampem servem' n'e' com ,a,�r.japinha� A horí- os .prtncípíantes, usando 'a,.- des dos Estados Unidos e do
cunscrição 'de Re'crutamen- \ ág�a � leva ao f��o, �ua��� ;.PW·,'l.�ant�1: <��.�J;!.!'e 'preseE,-. r�la;: �<Jc�:0< �amb�m é i�- penas fil�ne em preto e bran- Canadá,

Ito, desta "Capital, onde goza
, eS�lVel ferve,n�o ja por alg,uns ,e a impoi-tâncía de uma �):flrtal1te; ��"'bebe dõrrnla co porteríarn ter errado, ,NaJ� ..�' �..l:

fie vastos circulas de arni- minutos, adlC�on_e a baumlha tieta bem equilibrada e de e om facilidktle, suas sestas, turaímente, com o nOJO fll-,
DR EW <\.LDOJOSÉ RA-e o suco de límáo - Enqunto id f

'

t I' d' it 1 h d lt
" �zades pelas suas elevadas i, 'ma lima sau e per eita, ile gos uva (e se ei ar (e me Anscoc rom� e a a vr:- MOS SCHAEFER .

qualidades lIsto, ,pass�
as batatas nu, Entreta.nto, existem ou- um lado ou de outro, os locidade, os resultados sao

fCLINICA .MÉDICA DE .ADULTOS I
peneira, Junta?do-as d�pOlS .ros fatos além dêsses, que brinquedos que levava para excelentes, uma vez que a- E CRIANÇAS _ REU.MATO-

j
- sr. Siriaco Atherino à fervura, deixando ainda

valem a pena ser reg is- quêle filme registra, com ab-
, ' ,LOGIf •

, -' f 'v r b m até a calda ad- , , . C onsu ltôrí o '_ Rua "unes Ma-figura de grande projeçao elo � e,
, tra dos. Sentimentalmente, o �)P"(;() , : Além disso, é in- soluta fldelldade, os matizes eh ado, 17,

11 'S meios comerciais e so- qumr o ponto desejado. ,quando você, mais tarde, re- ,teressll1te reg ixtrn r qual- de verde e de azul da natu-I íIOl'á,'io das Consultas - d�so,
2 Convém fazer o doce A 'I 'I t' 17 às 19 horas (exceto aos sa-ciais na sociedade local ler essas notas, seu valor, quer fase do seu ,desenvo - reza, o pastel e os ma lzes

bádos),devagar e o melhor àinda,
I' t '"

f
'

"d t Ih 1-- E.", Francisco p, Bra, será inestimável. Aí está o vlmen o flslco: quanoo 01 primanos as e as, aztl!;- Residência: �ua Vi,sconde de

ga, economista Rural da seria retirá-lo do fogo e ter-
dia no qual surgiu o primei- a primeira vez que conse- jos e moscaicos, E, se isso nao )uro Preto, 123 - 'leI. 3559,

minar de faze-lo no dia se-

I
' ,

1 t]Jiretoria àe' Assistência ao 1'0 dentinho, Lá a hora me- g uiu firmar a cabecinha, jastase, ha ame a o aspe J
guinte para que a batata fi-

',..J d
,.

t 1 d "n T'FICACooperativismo '

,d .

,mOl·av.,l os pnmen'os pas- sem deixá-la balançar de ,espe acu ar as curvas SI u- AGUA E FEBRE I •

- dr, Nilson Vieira Bor- que bem passa a,
;inhos incertos, Bem mais, um lado para o outro, quan-l asas dos sistemas de abóbo- :--ro combate à febre tífi.ca,

ges, alto funcionáriq do para traz, o primeiro sor-
I do consegUIu segurar o' pl'i- I das planas e parabólicas, e as a água de beber tem que ser

1. A, P: L
x x x

riso banguela e rosado, ,. I meiro chocalho, sentar-se cO,mplicadas figuras geo,mé� fervida, Deve sê-lo, também,
sr, João Soar�s Ma- Além do valor sentimen- sozinhb, engantinhar e, fi- tncas traçadas pelas samora" a que se destina à lavagem

P'ep:e·lto do OI-a tal, entretanto anotações I n::tlmente, andaI',' Se você das grades, venezlani1.s e ou- de frutas, legumes e v�sili k! .. �'_ 'l�tlalmente completas podem' fÔl' realmente capl'ÍchoRR, tros dispositivos semelhan- lhame, os quais, sem essa
ter grande valor médico. Se', Jjoderá acotnpanh!U' êsses tes. ol'ovidência, contrLminados

vo�ê ,tiver mais _*de uma l'egisiros4om fotogr�Lfias", A exposição resultou ele um �ela água, podem veicular n

criança comparaçoes entre
, , inquérito "in loco" realizado doença, Dr, Samuel Fonseca, ci-

co-
_

O "caçula" é o escolhido os desenvolvimentos, duran- O �el1lo, d? seu filhinho
pelO conhecido historiador da Evite a febl'e tífica fer- l'urgião Dentista, comunicados mimos, da família. Essa te divHsas idades, tendên- tan;bem e Importante e, arquitetura moderna, Henry- vendo a água' de beber, a sua distinta clientela quepreferência ·determina a ciais, aptidões, darão ao pe- mUI�a� �ezes" oferece

.uma_l, Russell ,HI,'tchcock, O �useu e a que se destina à la- atenderá às quartas e :;;ex-formação de uma persona� diatra informações valio- exphcaçao para o seu proce enviou-o a América Latma, a vagem de frutas, legu- tas-feiras das 19 horas àr;lidade_ defeituosa, pois in- 3aS, dimento qua11do adulto, Se, fim de escolher, pessoalmen- fies e vasiihas' em que 21,30 horas,
cnte, na criança, a convic- De que deve consistir um por exemplo, durante a: te, os edifícios que, na' sua se preparam alimentos, Exclusivamente com hora
cão de superioridade em re- album completo do desen- idade de dois anos, à crian- '.opinião, representassem o

- SNES. marcada,l'aca-o aos I'rmãos, E isso "e- j-' t d b b' l' 'h' b Id' •
� _

'" vo VImen o o e e, a em do cm a e re e e, mdepen- progresso ar1':fUitetônico ocor-t'a" para, ela, causa de abor- p-eA,o d'd 'I P'
,

d t h d
'

, " e me 1 as, nmeIro, en e, san a ora, coopera- I rido nos últimos dez anos, Aorecimentos e contrariedades naturalmente, você deve tiva, sensitiva, irritadiça - todo, o Sr, Hitchcock eSÇOdo que poderão estender-se pe- '3.notar as vacinas e quais- tudo faz parte de um com- lheu oS trabalhos de 56 ar-19. vida tôda., quer eventuais complica- pIe to retrato da criança, quitetos, nos onze países que
.

Con'tribuâ para -o êxito -

T b'çoes, am em, as doenças, visitou, São' os resultados de
e a felicid�de do seu com -todos os pormenores: Hábitos, tais como, roer as ,seus esforços que estão eX"caçula" abstendo-se de como surgiram, quanto du- unhas, fazer car�tas, piscar" postos, fotográficamente, nascumulá-lo de mimos ram, quanto duraram, se a gaguejar; devem ser anota- salas- do Museu de Arte Moexagerados: - SNES. criança perdeu pêso e quan- dos, Resumindo, quando derna. Para os muit03 norte

to tempo levoU para recupe- nais completo fôr o album) americanJs que jamais tivel-
rá-Io, Essas informações quanto maiores os detalhes' ram oportunidade de ver a
serão muito úteis, por ex'em- ,_ melhor você conseguirá pitoresca e espetacular ar-

�pio, <1 imnGO você quiser via- �ompreendel' o seu filhinho, I quite�Ul'a de seus vizinhos do •

iar com a'criança ou ao ma- mais prazer você terá em I Sul, a exposição apresenta ,l
�l'iculá-Ia na escola, recordar, , , grande atrativos, Dispositiv03 ... _

f� ••

bOCla18
Contra-Senso

,MARTA MESQUITA DA CAMARA

o h! mel) amor, escuta, estou aqui,
Pois o teu' coração bem me conhece:
Eu sou aquela voz que, em tanta p-rece
Endoideceu, chorou, gemeu por ti!

-

Sou eu, sou que ainda não morri
- Nem-a morte me quer, ao que parece -

E vinha renovar, se ainda, pudesse,
As horas dolorosas que vivi. , ,

Oh! que insensato e louco é quem se ilude!
Quís fugir, esquecer-te, mas não pude".
- Vê 'lá do que os teus olhos são capazes!

Deitando a vista pelo mundo além,
Desisto de encontrar na vida um bem
QUe valha todo o mal que tu me fazes!

r
-0-

ANIVERSÁRIOS

SARGENTO JOÃO DE

-

Experimente Boje
DEUS DA CRUZ I

I DõCE DE BATATA ROXA
A data de hoje assinala'

o aniversár!o natalício,' do A receita de hoje é espe

sr, João de Deus da Cruz, cialmente oferecida ás pes

competente sargento instru- sôas que gostam de batata
tal' da companhia de fuzilei- 'em forma de dôce, Tenho a

1'0S navais, aquartelado no certeza de que gostarão mui-

sub-distr-ito do Estreito

II
to,

(Coqueiros), Muito estima-
dei pelos seus superiores e INGREDIENTES:

camaradas, e dispondo. de I
grande cículo de amizades I 2 1 Y2 quilos de batata roxa

em o nosso meio, O' correto I Por cada quilo de batata, se'

inferior de nossa ,Marinha f
calcula 1 litro de água e 900

de Gllerra, foi por isso mui-
I gram�s de açucar

,

to fe'liC'itado felicitações as l Baunilha
,

quni«, os d� "O ESTADO" Um pouco de suco de limão

se associam,
MANEIRA DE FAZEER:

FAZEl"I ANOS, HOJE.:

cuco

o "CAÇULA"

sr, Antonio Zanini, do
alto comércio desta praça
- ST, Walmor Clímaco

Macuco
- sr, Osmar Bayer,

merciante em Tijucas
- sra, Santina Romanos,

dama virtuosa e estimada
na socieda,de local pelas
suas elevadas qua'lidades

- sta,1 Luiza Doin Vieira,
funcionâria da Assembléia
Legislativa
- sta, Odair Gouvêa
- menina Iloni, filha

sr, João de Souza
- menina Rbzete Maria

Franzoni, filhinha do sr,
Rubens Franzoni e de sua

exma, esposa d, Celia Luiz
IFranzoni

P A·R T I C I P A ç Ã O
OLEGARIO' 0RTIGA

E
TEREZINHA NAU ORTIGA

..

Tem a satisfacão de participar aos pa
rentes e amigos o �ascimento< de sua primoge
nitá SANDRA REGINA, ocorrido no dia '6 do

corrente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
,

Florianópolis, 6-3-56.

PARTICIPACAO
,

Luiz Felix Kruger- e Marly 'M. Machado, Kruger
participam aós seus parentes e amigos o nascimento de

primogenito Luiz Felix Kruger Filho, ocorridc. no

5 deste mês, na Maternidade "Cal'mela Dutra",

._____

Magnifica Oportunidade
<../o:.-1�;f?=l:�

Vostldos 8 Tallbeofs por precos
fedozldissl'mos!

Verdadeira sensação está causando no meio social
feminino a "Grande Venda de Fim de Estação" que "A
Modelar" está realizando.

Os preços remarcados, aliás, podemos dizer, violen
tamente remarcados, comprovam a absoluta sinceridade
da propaganda do Estabelecimento e confirmam ) obje
tivo de liquidar com os artigos da estação, possibilitando
a entrada do sortimento de inverno, o qual, pelo ,que sa

bemos, será ínvulgarment., grande e selecíonadisstmo.
Juntamente com essa venda de-fim de verão pel,a "A

Modelar de Módas" e que englobam os artigos para se

nhoras, homens e crianças, "A Modelar de Móveis" está
realizando' uma venda popularissima dos afamados col
chões "DIV.I.NO", os quais, juntamente com travesseiros

, da mesma
t

reputadíssirna marca são entregues aos com

� pradores a reduzidíssima entrada de Cr$ 30,00,

'\

ULTIMA MODA

t Missa de 7- dial
Dr. Hernani Senra de Oliveira

A família Salgado de Oliveira, Jonas Andriani e famí
lia, Mario Salgado Braghatta e família, Viuva Adelaide Se
na de Oliveira, Hildebrando Sena de Oliveira, e fa

mília, Dr, Levy de Barros e família, Oscavo Senra de Oli

veira, Dr, Jorge B. Senra de Oliveira e família, Dr, Alair
Farias de Barros e família, Verónica e Bernadete Senra de
Oliveira - convidam os demais parentes e amigos do DR.

HERNANI SENRA DE OLIVEIRA, falecido em Blumsnau
no dia 4 do corrente, para assistirem á missa que mandam

celebrar na Catedral Metropolitana, terça-feira, dia 13, em

Lustre moderno, por
vidro opaco, para tornar a .Tuz difusa, A armação -é

5 lampadas com globos de
toda dourada e com formas

recurvas;

NOIVADO
Auríta-Luis

Acontecimento' ele
DESPER-TA CU�IOSIDADE NOS EE. UU.
A AROUITETURA LATINO-AMERICANA

relevo
vem de registra-se no meio

social santista, com o ajus
:amento de n upcias era gen

tissima senhorinha Auríta

Clínica Noturna
DR. SAMUEL FONSECA

:t calmante Il regulador dessas funções,

FLUXO _, SEDATINA
Alivia as colicas uterinas

Pela. aQão de seus componentes Analge-
sina - Beladoua. - Pisciàia e Hama

meUs. a PLUXO-SEDA'I'INA alivia pron-

tamente as coUcas utertnas, Combate' as
lrrejtula.tldad�s das funções periodicas

das senhoras,

AVENTURAS DO ZE-MUTR,ETA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lmbituba, ,'O .logo de domin
.' pelo campeonato ,
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OEsta'do Esportivo"
�

i����,�������
,

,

-

SENSACAO DAS
, ,

....................................... 11111 ---,
,

••••••••••o.& ,. _� �•••••••••••••••••,.•••••_..., ELIMINATÓRIAS

Paula Ramos e fj�ueirBnse" �ecidirão o' terceiro turno r�:.�:rf�!�::�����:.�
SENSACIONAL VITÓRIA ALCANÇOU O TRICOLOR PRAIANO NA NOITE DE AN- O NQVO CÚDIGO BRA�ILEIRO DE JUSw u;��r;dO!SAcr�:�la)�aP::���
TE-ONTEM DIANTE DO BOCAIUVA, APOS PASSAR POR UM TREMENDO SUSTO TIÇA E DISCIPLINA DESPORTIVAS· E ��= ���:i�'

.

�::: e:i�;���
- BRILHOU o CONJUNTO DE VALERIO E SUA VITORIA FOI B�STANTE VAlORI- SUAS PENAtlDADES POR INfRACÕES i�i:;:::�;:!fl:7�). ��;�l��
ZADA PELA EXCELENTE CONDUTA. DO TEAM BOQUENSE - BETINHO (2) e DISCIPLINARES' ,����:s�or:�r;!Oc��i: l��:

ADlllO OS MARCADORES ,vinda ao Rià para tentar
. ",',

_

Art. 196 :_ Não entregar ao orgão competente da en-. um lugar na delegação bra-

O público esportivo; li�,,' na pl:óx'ima semana. cedor e Carr-iço, Sombra, I Neí-í e NizÍo; Marréco, Va- tí dade, no prazo e na forma regulamentar o relatório 's�leira que' vai disputar o

cidade presenciou; na noite '" .Nâo vamos apontar um Nenem, Rodrigues, Adílio e lério e Jací; 'Wilscn, Som- ou a súmula da competição.
'

Campeonato Sul-americano
de ante-ontem, iló "stadí-

.

ele'�lento fraco em todo o Zaciky. bra Betinho, Pitola e Ar- Pena - Multa de Cr$ 100,000 a- Cr$ 500,00 e sus-I dE' Remo.um''', da Praia de Féra, �, transcurso, mesmo porque No apito o sr. João Se- mando. pensão por 10 a 5.0 dias.
, Temos que recordar que

-

melhor e mais sensacional ninguém decepcionou. ''Co- bastião da Silva acusou Ia- Art. 197 - Abandonar a competição antes de seu.

10 "dois 'com" capixaba, vá-

embate do terceiro
_ turno; dos, sem excepção deram lhas, de pouca monta, mas BOCAIUVA _ Oswaldo; t�"'mülo, salvo motivo de incapacidade física

superv-e-I
rias vêzes . campeão brasi-

sendo protagonistas as fa- 'LmIo. de si pela, vitória. So- uma,das quais como-o caso Bonga e Guido; Sombra, uients, ou comprovada. falta 'de garantias. Ieiro é também sul-amer i

langes do Paula
.....
RamoS. e' do, Jnente <o grande Bonga .não .do p�nalt-:y não apitado, não Nenem e 'Waldir; Jair, Caro

Pena - Multa de Cr$''500,00 'a tr$ 3.000,00 ou S'-lS .. cano' tendo inclusive parti
Bocaíuva, /' '--c__

.

lfoi ° mesmo] falhando no 1;08 'recomenda a tachar de riço, Rodrtgues, Adílio e
pensão por 50 a 300 dias. cipado d.e Ofimpiadaá, No

Agradou em cheio o<�ré- 'tellto inicial. Os melhores boa a sua performance. '

.
Zad�Y'.

Art. 198 - Deixar de comunicar a quem de' direito último cel:titmé nacional
I· tI' I V I" N" O d f t I R d C 3405 ()O

e em tempo hábil. não se achar em condições de exercer realizado nas águas da La-10 eu re pau alnC?s e Q", foram, Le 0-, a erro, IZI0, 'I
S qua ros , oram es es: eu a: r:'.. , ,con- -

I . - .

h P AULA RAMOS L I id d f
<1S suas funções: goa (18 de dezembro) oquenses, , pe a movimenta- 'Sombra e Betin o, no ven- i "'1. "

- e o; SI era a raca. .

ção, entusiasmo, técnica e
'-

__
'

�--
Pena, - Multa de Cr$ 200,00 a Cr$ 500,00 ou sus- conjunto capixaba, em face

sobretudo pelo excelente 'NOTICIA� DE JO' INVllLE
.:

I
\ pensão por:.20 a 50 dias; de um 'derrame no joelho de

comportamento dísctplínar ,,''''' ' , A.RSENAL 5'X
Art. 19'9 - Dirigir-se a seus auxiliares ou atletas, seu remador, não interviu,

dos litigantes. i
-c

H W
em termos impróprios : " todavia Os remadores aqui

Ambas às equipes, pisa- (Do Correspondente ugo e- 'I '

Pena - Multa de Cr$ 200,00 a c-s 1.000,00 ou sus- estiveram e observaram a

ram a cancha com o pensa- RE�'ER O pensão por 20 a 100 dias. vitória dos catarinenses, sô-

mento firme na vitória das ber, especial pa ra "O ESTADO") !'\f Art. 200 - Quebrar sigilo de documento, fazer ou .bre os cariocas na especia-
autorízur publicações .referentes ao desporto salvo qu.n- lidade.suas cores, O' Paula Ramos .I ANGlJFIRMADO O ACôRDO PÁRA O QUADR - Brilhante vitória conseguiu do disserem respeito a assunto de natureza técnica e Portanto temos que nre-era o' mais necessitado do -. 1"

triunfo, de vez que, 'empa- LAR: - Como já adiantamos em correspondência an- a equipe do Arsenal Futebol' mediante prévia' autorização do departamento compe- ver um cerrado duelo entie

d terror, Caxias e América F. C., propuseram aó Palmei- Clube ao darrntar sábado úl� tente.
d

. - .,

ta o com o Figueirense na '
8S' LIas guarruçoes, ja que

b I [:as e Olimpico, da cidade de Blumenau, a r-ealização de t, imo no ,�am,po do 'Manejo o ,!'ena - Multa de. Cr$ '200;00 a Cr$ 1.000,00 ou SUS- ,,!'(,,"'Imente o "deis com;' ca ..t a e a de classificação, ven- d 'd'
-

'"

cendo a luta -como ,de fato
um torneio quadrangular para ser disputa o em 01'3 esquadrão do Rener Futebol pensao �or 20 a .1�0 dias.

. _.

! tarfnense é bom tendo inclu-
turnos. Com o fim âe tratar dos detalhes seguiram reCSI1- Clube; pelo elevado escore de

.

Paragrafo Ul1lCO
.

- Se as publIcaç'oes dIsserem l'es-- ! sl've aba'tl'do um gl'a,nde 'c"'n-venc�u conseguiu creden- I
'"

· temente aquela cidade do Vale do Itajaí dois mentore:! 5 tentos a O. ' peIto a atos de autondades ou entidades· desportivas c 'J'llllto co'mo o ca'l'l'oca f01'-CIais para- disputar com o L
'

alvi-negro o título do turno do esporte local, sendo um deles' o presidente da iga Na equipe vencedora todos envolverem ce�s-ura, ou ofe�sa, pod�rá. ser� elevado a pe- mado pOr Nelsón e Rui, por
em re·feiência. Joinvillense de Futebol. Os doi's clubes de Blumenau IY fizeram uma grande partida', na de suspens:ao ate 360 dIn:S ou elnn.maçao, outro lado há a gral1dé ,éx-

O BocaitIva queria despe-
1OIveram.-se a participar, com o que se prevêm bons eo- podendo-se l'es$altar a atua-

,

Art. 201.- Ofender, física ou moralmente, atleta, periência do conjunto eapi:
';ejos

"

nestes· dois import'anteS' centros fútébolisticos de ção �agnífica :
d'O" zagueiro ac1egado, repl'esentante de entidade, dil;etor de assoc iH" . b' ,

dir-se dQ,. cerHlltt,e � alcan:' " xa a
, " Santa Catarina. O totn,eio servirá tambem para manter central Nivaldo e dos atacan- ção ou autoridade desportiva, em 'função, ou por moti'ic' ,

.

. -

t'çando uma vitÓria d� nléri·
2m' atividade os quadros rep'resentantes de Joinville _e tes' Edson e Alfl'edn, enquan- a ela ligado, ou assumir atitude fnconveniente, acinto�a meElhou1�al'egnUdal.mrnelnçtaoo qln1eo esme_tos que o l,ivra\'ia d'it' "'lan·· '

1Blumenau ao próximo certame estadual de 55,. enquanto to que nos vencidos apenas 'I-OU im,oral, em dependencia esportiva.
.

,terna" do turno. Lutou hem gundo quilômetro, e que
se espera pelo inicio do mesmo. Dilson e Retinho se destaca- Pen'a - Suspensão por 180 dias a 360 dias ou f'i:·

,o auri-celeste, embora sem DIA 9 (Sexta-feira), O INICIO DO QUADRANGlJ- minação. '

faz com a Lagoa em estado

conseguir o 'seu dcsidera. B'
ram:

A normal 8,05" e com vento de
tum. LAR: - Com jogos simultâneos nesta cidade e em, lll- Os te!ltos foram conquista- rt. 202 - Apresentar-se em loca--l,

.

de competiçãe prôa vai a 8'10" baixa'ndo
rIlenau, deverá ser iniciado di� 9" 'próximo o quadrangll-- dos da seguinte forma, : o pri- sem o uniforme institui do pela entidade: d

'

A luta entre d" para 8' com vento e re.
,

.

os. OIS JO' hr entre Caxias - América - Palmeiras e B-lumenau: meiro aos 11 minutos po,r iÍl- Art. 203 '- Não comparecer a secretaria do T. J. D.
vens clubes as

' Portanto que se acautele o
. .

sumIU cara- Nesta cidade, coicidindo com os festejos do 1050 anivE'l'- termédio de AI.tair após pa.s-I
ou J .. D: D

..
ou a séde da e.ntidade quando 'legalmentl:te1'lshcas emp 19a t

' conjunto catarinense de
. o. n es,. a, sa'1'1'0 de fundação de Joinville, '_prel,iarão à tarde, nr) sal' pelo za!ruml'O contrarIO, convocado." ,

d d �

I Schmittão com a guarni-me J -a que os ,mmutos Iam I estádio Er'nesto Schlemm Sobrinho, as equipes 'do Ca- Alfredo aos vinte com um Pena - Multa_de. C.l'$. 500,00 a Cr$.i" �.OOO,OO.se escoando to n d i\ - ção capichaba, poi'que os

d ,. '.
r an o'-s.e I xias e. Palmeiras, respectivamente cam_peões das duas sempulo ela esquerda aumen- -,�rt. 20t1 - Nao 111lCWr a compehcao a hora detel" '_

ramahca nos mstant f t
' . .

da ...,

I ' , .

--

d
'

. 'remadores nao !l'lam se
<. es 1-

I' cidades em 1955 e' como tal participan es do proxm�o tou para dois e Altair aos 40 mma" ou mlcla- a sem prevlO exame o matenal dNl- .
-

tnalS quando o Paula Ra d t '! OI't"
.

b" l' '_ lançar a uma aven ura.
" -

,campeonato e�tadtlal. Em Blumenau, na mesma - a a. a de cabeça encerrou G placal'd P IVO necessan� e seu s� Iessa ente, de modo a nan

I NÃO VÃO OS CARIOCASmos. vendo que lhe estava' noite, devel'ão jogar as equipes do América F. C. e Olim, _da primeira fase. haver atrazo ou mterrupçao: '..

fUgIlldo a t'd d d O "dOIS com" carlOca for-
·

.' �0p'0r �m a e. e pico. "

.
' Pena - Multa de Cr$ 150,00 por minuto de atrazo· d ' "C b I d F ;,

VII' a ser cam.peao da cIda-! A TABELA APROVADA: _ É a seguinte a tabei.l Na etapa complemen,tar ou suspensão por 10 a 60 di'as ,ma o pOI a e,o e ogo

d I f
. I

"
.',

•

• • • e "Buck" solicitou inscri-e, ançou uma 'o' ellSIva definitivá aprovada no acôrdo havido entre as parte::; aos 25 o ponteh'o Amiltoll Alt. 205 - DeIxar de observar as regras ofiCiaI:;. I _

'

.. ,.
'

fulminante, mediante a qual, intúessadas': marcou ° quarto, após um:! Pena - Multa de Cr$ 309,.00 a Cr$ 2.000,00 'ou suo;, cd·�2 �a8ra :0 el:�ll?atorl� �oslogrou o' tento da vitória, I TURNO combinaçãõ COln Alfrcdo e pensão-por 30 a 200 dias. ' .' :as e pI Ü)H:nOS" o a-

JOgOU muito bem o trico- '9 de Março: Caxias x Palmeiras completando a goteada. Ed- Art. 20'6 - A pena.lidade·j'mposta pela justiça Des, �Ia pode.mots a�dla_ntt�r ql:e
101' da Praia de Fóra. Desde: _ Olimpico :x; América (noturno) son batendo um, escanteio portiva não isenta o árbitro ou autorid,ade correspon- etSS� codnJuDn. o ndao. es

a

mta:so primeiro minuto da sen-
\,

11 de Março: _ Caxias x Olimpico , marcou o tento mais bonito dente das qu� forem de competência de respectivo ce. I rem.a O. eu OI�OU res

s,acional contenda o conjun- i
_ Palmeiras x América do-prelio num goªJ Oli�pico. partamento especializado. ,ensalOs e parou. Nao acre-

to orientado. por José Ri_.
I

17 de Março: _ Olimpico x Palmeiras (noturno) Na arbitragem funcionou o (Continua)
. 'ditamos em "Cabelo de Fo-

beiro persegUiu o trI·llnfo.-L go" e' "Buck" com tão pouco
. 18 de -Março:, - América x Caxias popular Mascóte, que teve

. ::::��:;i� :emBUertCI·andhoo·r, Pnou�
.

RETURNO
-

um bom desempenho. As e- ,DEMITIDO A BEM DO SERVICO PUBlI- ���'�:i� d:o�:;i��s'N����t�
25 de Março: - América x Olimpico quipes estiveram assim for- , '

:�n!��ad:ep��:�;i �:;p��' l0 de Abril:
-

��i:;;;!��S/c��f�:s - m��:�NAL _ Pedi'o, Mari-, CO ANTIGO IDOLO DO ATLETISMO ���i{ci�::� ni:oSc:��i:�:o��ses�
Aos 3 minutos da fase com- _ América x p,Úmeiras nho e Nivaldo; �Uo, Bibê e 'NACIONAL li forma apenas os capixabas
plementar, o BO'Ç,aiuva rea- 8' de Abril: _ Palmeiras x Olimpico Ivan; Amilton, Edson, Altair, e catarinenses serão adver-

·

t
.

t
' sários. -

glU e empa ou, por_ III erme- _ Caxias x América Batista e Alfredo.
dio de Kdílio, de um chute AS ARBITRAGENS E A TABELA DE·PREÇ,OS: RENER _ Eu'ni, Orlando e

RI.O, 8 (V. A.) - O go- me sugeriu - a comlssao de

d I d'
vernador Jânio Qua(.lros re- i_nque-rit'ó. A penalidade ago-e �nga Is,tancia. Daí por Nas partidas entre América e Caxias será desÍj,rnado um Pequeno; Lenio, Al1toH,inho e solvEU demitir _ a bem dQ_' ra aplicada prende-se àsfrente lançaram-se os dois arbitro' de Blumenau e entre os doi,s clubes daquela ci, Dérinho;:"Luiz, DilsOll, Amil-

d I' A I J serviço publieo - os ús. conctusões chegadas Í10 in-qua. tos a uma uta tItanica dade _um ,J'uiz dos quadros da Liga Joinville_nse de .Futê- !on, Culica e Reti.nho., Q 'I' M Ih
I

'

. 01 vw, aga ães Pa,dilha querito admirnstr:itivo man-e n?s últimos dez m!nutos bo!. Nas demais partidás o arbitro será da Liga cujo e Leonel Bertolucci, respec- dado instaurar pelo gover-podia-se observar

quao',de-Iclube for o visitante, sendo 0,8 auxilial�e� o dà,.!iga
10- (Escreveu Otta Valério\ tivamente dos cargos de di- nador Jânio ,Quadros,' parasesperadamente lutava o' cal, cabeNdo a taxa de Cr$ 500,00 ao JUIZ do .Jogo. Os

PI R
.

t' )
, I. J

t b ' retor do Departament,o �e apurar as, responsabilida-,au a amos'J?ara,qu.e..o �l- Ipreç.os dos ingressos foram fixados na segumte a .e:a.•-- - .""_---"- ---'-

Esportes do Estado de São des do major Silvio Padi.unfo lhe sorr.se. FOI entao

Io's quais, diga-se de passagem" não foram recebIdo" Pall10 e de assl·stente. do
'

38
.

t t
.

d DR. YLMAR CORR�A " lha e de seu assis,ténte nasque aos
.

mIlll1 os,, a ac�n- �;om ,�uit� agrado, notad'ame_nte nos �l��_ não p� em se, CLíNICA MÉDICA 'Y1esmo. anormalidades ocorridas du-do pelo seu setor, WIlson m- dar a malOres clespesas, senao a aqulSlçao de uma. gE:- CONSULTAS _, das lO Doet'erminou 'ainda que se- rante' a const1'
-

d G" "'Mii6iiiliillil��r.iiI1�••�
vadiu a área e foi derruba· ral: a) - Preço.único de Cr$ 10,00, com direito à arqui-

< ,uçao o 1-
, às 12 e das H às 16 horas. l'Hm tomadJs outras provi- na�l'o da' Agua B 'a Ido "por Sombra, que vinha bancada para os associado,s do clube mandatário; b) _,__

"o < I uca a em

RtHi Nunes Machado 1G dencias J'unto ao Tribunal de Olltl'OS fatos ...'
------"-----

em sua perseguição. Penal-' para os demais: - cadeira - Cr$ 50,00; arquibancada
. que lllCl'lml-:

, ,Fone' 2911.- de Contas estadual, cOJlfor- 11am a sua adm'
.

t
-

dty no duro. O árbitro para _:_ Cr$ 30,00, geral - Cr$ 20,00 e % geral - Cr$ 10.00. '

mls raçao e

VENDE SE
..

espanto de todos mandou --..... SOBRE OS JQGADORES DISPUTANTES: _ Urr. forma direta e concreta.
,.

-

que a pelota fosse batida de dos topicos acertados en_tre os quatro clubes se refere
fóra da área. Bateu Valério aos jogadores ,que irão parti,cipar. Assim só poder�o par-. nataçào, oferecendo também aos aSSOCIados uma soirée
p,rovocan(:lo séiria confusão ticipar, mediante os termos ,do acôrdo, os' atletas que ,dia seguinte, dia 10 proximo. O programa' esportivo ob€
diant� da cidadela de Os- estejam, vinculados aos clubes, devidamente registrn-- decel'á o seguinte calendário: - Dia 9 --;-,25 metros -,

waldó, tendo Betinho apro- dos nas lliga e Federação, ou cuja documentação já 1 \:)- meninas infantis; 2a pl'ova; - rapazes infantis a me:;.
veitado para mandar 'a pelo- nha dado entrada nas respectivas Ligas. Fixou estabel.")- ma distancia; 3a competição: � 50 metros, meninas .iii,"
ta às redes. Era o gol da cido que cada 'clube disputante terá o direito de incb.lir venis; 4a prova: - 25 metros juvenis; 5a prova: -- Terminou com um empa
vitÓiria. Vencera o Paula em sua equipe 2 (dois) atletas em experiência, desde '59 metr'os s,eniors; 6a prova: juvenis senior - 50 me. te, de três tentos o "Clás
Ramos a sua batalha mais que o nome destes tenham sido indicados por oficio às rros; 7a prova - 100 rnetros - senLors; 8a pl'ova sa!- lSico- da Paz", entre Vasco e

dramática destes ultimos Ligas, impreteriv:eimente até o dia 9 prÓXimo, data du tos (demoIJstração) juniors; 9a prova - saltos, (demon::- T América, disputado ante- Um chaveiro contendo 5
anos e de forma a' creden- inicio do quadrangular. tração) seniors e como 100 e ultimo nümero uma apn;- ôntem fi(_) Maracanã. Com chaves. Favor quem encon

ciá-Io a conquistar o cetro NATAÇÃO: - Na passagem do 1050 aniversário de sentação de ..aqualoucos. este resultado, o

Fluniinen-l
trou

,

entregar nesta Reda
diante do Avaí em caso de fundação da cidade, o Tenis Clube Bôa Vista. associando, Na mesma oportunidade serão disp�ltadas competi. se ficou isoladp na ponta' ção que será bem gratifi-

•

ória �obr�> o ,1fi�ue_i,rense, se 'às festividades, realizará' competições internas ele ções internas de tênis.
-

da tabela do 'terceiro turno.,' cado.
'

Avai x go

"

AMERICA 3 X
VASC03

Vende-se a casa da Aveni
da Hercilio Luz-183., _jnfor:
mações no mesmo local.

PERDEU-SE

\ Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



=m,o I!.:S'fADO Ftortanõpolts, Sexta-feira, !) de Março de 1956 li

o Petróleo na.'Atuálidade
Nova' York - A procura de da frota de petroleiros, ragís-

J produtos de petróleo nos Es- tada em 1955, estava equipa-
Pedro Dittl'ich Júnior tados Unidos deverá atínaír da com motores Diesel e cêr

mais de 12 milhões de bar7.i.g ca de 390/0 era representada

Um tema que se não fartará nunca, e de inspiração Bí- por dia volta de 1965, ou se- ; por navios com menos de 5

blic", será a vida' dúbia e infeliz de Salomé. ° cinema, há Ia, um acréscimo de 53% sô'_ anos de construção. Do total

poucos dias passados, apresentou uma versão, aliás péssí- bre a média atual de consu- de navios-tanque atualmente

ma, do que foi a figura esquia e sensual, daquela que pediu mo no país, se prosseguir no existentes, 50 deles apresen

a cabeça do Batista. Os amerícanos do Norte, famosos nas ritmo que vem registrando no tam uma tonelagem superior

versões iníquas, pretenderam dar a Salomé, um papel que .momento a marcha das exí- a 20.000 cada.

lhe nâo figura de nenhum modo, no cenário histórico do gêncías petrolíferas norte-a

Mundo, ]',i2l'ecendo várias apreciações, o assunto tem aco- merícanas. Isto é o que prog-: Nova York - A produção

lhicla por todo o lado. Vamos ao dos livros. nostícar'um estudo elaborado de petróleo bruto \la ,
Arábia

Nos textos Bíblicos, não se fala em Salomé, mas da fi- pelo "Chase Manhattan _ Saudita, no decurso do ano

11u de Herodias, então espõsa (ilegal) do Rei Herodes An- Bank", recentemente dívul- passado, totalizou 352.239.912

tipas, Assim, é que temos em São Mateus, XIV - 1 :;t 12; gado, que aíndà calcula que, barris, propiciando, assim,

São Marcos, Vl - 22 a 29 e São Lucas, IX - 7 a 9, as cita- Por- volta de 1956, o consumo uma média de 965. 041 barris

cões da morte daquele "que clama no deserto" sem qual- no mundo livre" fora os Esta- 'por dia, segundo informes

quer referência, nem nas variantes, ao nome da filha de dos Unidos, registará um au- fornecidos pela "Arabian -

Herodias. mento de 104% sobre, o non- Amerícan Oil Co.", uma das

Oscar Wilde, num drama em 1 ato, criou uma Salomé tante atual, assinalando a- companhias que participam

do tipo em que sempre se referiu as mu�heres: �erversa;;, média de 12 milhões de bar- da exploração do petr31eo no

egoistas e sensuais. E fez com que Salame preterisse a ca= ris por dia. . reino árabe. ,

beça do "enviado de Deus" por êste se lhe ter negado a ul_ll No corrente ano, o consu-I No ano passado, produção

beij-o, o que, após tê-la na bandeja, saiu dançando. e bel- mo norte-americano deverá, da Arábí» l"êgistou 3�7 ., 844. I
jando o pedaço inanimado, até o ponto de ser cO,nsldera�a Se aproximar da marca dos 1 850 barris, dando a.medra de

'Ilouca, tendo por castigo a morte, com ordens de sua mae 10 milhões de barris, de vez 953.000 barris por dia.

Herodias. , .' que; segundo uma estimativa I Toronto - A "Imperial Oil

Já vargas Villa, orientando-se nessa, deu a luz do mun- feita pela "In�eP.endente Pe- ; Co.", comp�hhia filiada à I
do outra Salomé. Deturpou-a ainda mais, fazendo disputar trolaum Assocíatíon of Ame- ,Standard 011 Co. (New Jer-;

,

m Hercdias, a posse dos desejos, do "puro e cândido Mss- rica" a procura total de pro-
I
sey), anunciou que planeja

sías" Chegando Salomé ao ponto de julgar impossível a dutos petrolíferos nos Esta- 'despen'der 115 milhões de\dó

d;smüa com sua mãe, entre meios a dança dos sete-veus, dos Unidos totalízará, duran-Ilares na' expansão e mOd:r
p:elteou junto a Herodes, que havia promtetido, � c�bedça te o prímeíro trimestre de nízação de suas instalações i

do homem deseiado, preferindo tê-lo mo.r o, �o, mvez .e, 1956, a média de 9 581.000 -

I
bem como na exploração e,

,

vivo com outra. Há, após, nêsse drama, a ,lUdefllllvel �or�e- barris por dia. I desenvolvimento do petróleo II
dia origin�ria do pensamento de Vargas Vllla, sem mais in- Londres - ° total

_

da frota i no Canadá, durante o eorren-

terêsse,
mundial de navios atingiu .. te ano. ,I

O nosso ilustre escritol' Pátrio, Plínio Salgado, e honr? 26.455.000 toneladas em mea-I ° presidente da emprêsa, I

se lhe faça, chegou-se mais a03 textos Bíblieos, dal1dd�da dos de 1955, constituindo, as- , sr. J. R. White, assinalou que i
ansa da decepação da cabeça do "Jokannan" .. ao pe 1 o sim, 26% da tonelagem mar-I' o total a ser agora despedido i

�� Salomé, por imposição de sua mãe Herodías, ao Rei de cante mundial, segundo da-, representá o maior investi- I
Ântipas - Herodes. ,1\s razões do pedido,. e qu.e levo� sa- dos .fornecidos Pelo "Llovd's

I
mento já Ieíto pela c.o!llP�- I

lomé a tal exigência, era a de que, o "M�s31as", ínsurgirasse Reglster". ° montante da to- nhía em toda a sua hh\tonJ..,
. ntra a união vergonhosa daqueles dOIS Monarcas. Hero- nelagem de petroleiros, no I No ano passado, a "Imperial" I
dias queria' que se calasse e viu, na morte, o fim da voz do ano passado, representa mais I empregou um montante de j
"valente soldado da batalha de Jesús"..

' do que o dôbro do total re- I" 105 milhões de dólares na i

, Azsím, o mais provável é que_Salame fo�se instigada gistado em, 1939. Naquele, índústría do petróleo cana- I
por sua mãe Herod�as, p�ra pe�ir, a me�o da ��nça sen- ano, a tonelagem de petrolei- , dense. Com o novo total a ser l

sual, a cabeça de Sao joao B�tlsta. Ag�ra, a tese. de que, ros totalizava 11.586.000, ., .. I agora investido, o montante'

feito o' pedido, tivesse por castlgo a morte, c�mo dtlZ .O.scar constituindo apenas 17% da I das aplicações da companhia

Wilde, o autor de "Retrato de Dorian Gl'ey , con. r�n.a a frota mercante mundial. 'desde 1950 atingirá a 660

história pois que, Robert Graves, no documento hlStO:lCO� Aproximadamente metade \milhões de dólares.

literári� 'Cla!ldios o Deus, e Messalina", ?iz ter Salo�e ca- •

ado CQm Felipe - o Tretarca e seu primo, e depOl.s com POR LIMITE DE IDADE APOSENTAM SEASr"j'stAbU1QS. Segundo, porém, Flávio JoséfO,. o,utro llu�tre "
. -

oJ -
-

t'
lico da Fôrça Aérea Ameríca-

escritor histórico, Salomé casou-se com Fehpe, mas es e DOIS VETERANOS PilOTOS DA P. A, A''. A notícia dada simultânea- na, deixou o hangar da Dou-

era seu tio e não primo. Não houve, dessa torrna, a morte t mente em Londres, pelo Roy- glas, em Long Beach, Califor-

de SalOl';;'é à época da morte do "que vinha do de3erto".. Dois pioneiros da aviação ') primeiro piloto a aterris- al Aéreo Clube, e em Was- nia. A aeronave que é 0 ruaioi

° Acadêmico Menotti Del Pícchía, escreveu para a Edí- omercial, que fizeram hís- SH na Af'r ica, inaugurando híngton, pela National Aero- transporte aéreo já construi

W:'" "A Noite", sob obediência aos textos Bíblic�s já refe- ória no setor da aeronáu- 'I. Divisiio Africa-Oriente da nautic Association, sôbre a do, e cuja callacidade ,é o do

ridos, o seu também famoso "Salomé", que se dIZ ter Pl1S� �ra (: que, por estranha co- PaÍ1 American e transpor- organização, em setembro, bro do maior cargueiro atu

sado num meio soêial, do aEd de 1928, desenrolando-se ate
:;çjd�ncia, tem muita,s cou- �ando l.ôr�;,a'l e material bé- de um.a grande corrida,aérea almente, em serviço,' mede'

fins de 1932. A verdade 'é que, tôda a .obra, "te� pr,o��nda \s em comum, encerraram lico r�ll a ° Mediterrâneo e Amerjca-Inglaterra-Africa do cerCa de 45 metros de com

semelhança com o fundà moral das várias Sa omes que lJa l'arreira na Pan Ameri- Asia. Sul, celebrando o centenário primento, por 54 de enverga

houveram na literaturf;l, mundial.
_

'an World Airways em fins Ao irrúmper o conflito de Johannesburgo, vem sus- dura, com uma cauda de 14,5
Dessa' forma, pois, as várias interpretaçoe3 �e "�alo- do mês passado, por terem forearlo, Rowe solicitoLí, vo- citando enorme interêsse em metros de altura, o que cor-

mé", existentes em literatura, são quase unas, dlver�l��?, til1g:do a idade limite de cUtltánamente, sua transfe- todo mundo. Dotada de 75 ct!ejsPo!nde �proximadamen-
omente no drama psicológiCO dos personagens a cnteno �O :H: os. l';"ncia pnra a Divisão Pací- milhões de francos, em prê- te a um edificio de quatro

�o autoI': Vimos que cada escritor, definiu e mold�ro_u a .seu O,; dois pilotos são o Cu- I'ico-Alasl'a, realizando séis mias, e aberta a tôda classe, andares.
'

mod� o fato acontecido aos 33 anos da Era Cnsta. Flze" )itfl') Basil L. Rowe que vi- :Ô03 trxnspacíficos. de aviões, civis e militares, a I
'

'. L' a b a de l'ntencões embora fosse influenciada (Plí-
lam- 1 o _' .' _

B'
-211 34.800 horas no ar, e o L\ (,;11,'eira do C:1.piLio Ro- prova será disputada por to- CAPAZ DE ATINGIR 250 Km

nio Sal_sado, Flávio Joséfo, Robert Graves e as. cltaçoes \- _::��J:t50 John T. Rogerson, gen\OIl, l'&O foi menos inte- dos os países que o deseja-
'

DE ALTITUDE

bEcas)' sexual e cruel (Vargas Villa) e esqma, sensua,
cpe conta com 28.500 horas "l'essante. Participou da pri- rem, inclusive a União Sovié

egoísta' e perversa (Oscar Wilde),. Porém, o filme, foge total- ,!e VÔ? Esses dois .vetera-I me!ra f>,ue.'ITa mund�al como tica. U� dos_princiP.ais moti� ° Almirl"J,nte -Raw.son Ben

mente à, realidade daquele que "bradou d�sd� o dte�?, lOS pilotaram pratJcamen-, membro (la" Real Fôrça Aé- vos de lUteresse da prova e nett, chefe do SerVIço de Pes

pe:a ,:alvação dos povos" e não traz, em na a, e va ar 1-
.e l,(c.Jo� os_tipos de aviõe.s ll"�'a. lVlai;; tarde, foi chefe c�e I qu� será permit!dO o reabas- ! quisas. da Marinha Norte

bllco ou literário. Só a figura do execu�ado, t�m sua sen:e- 1e fal::ncaçao norte-amerr- pIlf)toS de uma companhia teclmento em voo, com o que 1 Amencana, declarou que

lhar;ça, Seria bom qué, em cinema, nao se fIzesse l�ersoes 'ana, desde os pequenos e de I:Vladl0 da Nova Ingla-l�e poderá comparar aS no- existe atualmente um motor

de livros principalmente os mais famosos, nos mo es e�n frág"is aparelhos de 30 ca- terra I! 'i!lgressou na PAA i vas técnicas, mundiais de a- capaz de enviar uma altitude

que fOI' fe' ita a l'nfell'z e ociosa "Salomé" com a ultra-utopIa
I d f-

,

I b t
.

'

_
\"é.l os e orça ate os ve 0- na primt'ira �emana do �lno as eClmento. superior a 250 Km um fogue- As - 8hs.

Rita Hayworth. zes H luxuosos Clippel's de de 1!;2f!, ]\0 dia subseque,lte I te com um homem a bordo, John AGAR - Patricia
------

- ,--""- J 2.000 hp. ao S011 i;lgresso na PAA, RECORDE FEMININO, B:RA- Acrescentou o Almirante que, MEDINA em:

C NEM A , C! Cap�tão Rowe fez ,sua Rc,gl.'j'S(}11 pilotou un1·tl'imo- i SILEIRO DE VôO /A VELA segundo os dados dos enge-', O TAPETE MÁGICO

. 'jbata a admiração geral em
ultima :Ia�em n� rota Ha-.ltl)r F.,:kker"na rota Hava-I .' __

nheiros, o motor pode, descer 1';') Programa:

NOVA YORK - S11' lYh-
" t· h d CrI' tal" \'f!.aH·I\1:Jaml no dIa 27 de fe- na i\1iami. '

Carmen Do1'a GUlmaraes, com segurança depois de rea- Reporter Na Tela. Nac.
. ° Sapa lU o ,e "'. . - d t

_

d t'
'

chael Balcon um d?s malO-
uma produção da M-G-M, em

I VfI'�U0, ,enquanto o Caplta.o F inalmrnte" os capitães man e,�oos e .remamen- lizado o vôo. ° Almirante Preços: 10,00 - 5,00.

res produtôres
_

cll1emato-
Metroscope e cÔl'es da tech- R.o,[�I�:·son eQ�errou suas atl- RfjWe e Iiúgerson estão ela-

I
to em Jm� de Fora, mante- Bennett fêz essas declaraçõe.s' Censura até 14 anos.

<tráficos da Gra-Bretanha, .

I I vHtiHles no dIa 26 do m�smo bo'�ünd,1 planos para o futu- I ve-se no'ar, com o se� pla- no transcurso da conferên-
"

. t"
nICO ar. .. -

t C d "G "d t 5
divulgou há dIas a no lCla

"O Sapatinho de Criõtal" me�, num, vO? en re
. ar�cas, r:l, (!m, tNUL Rowe declarou

I
na ar run.au, u_ran e. cia proferida diante de. ofi-

de �eu novO contrato com o
baseia-se no univer",almente Porto Pnrclpe e Mlaml. que ""empre quíg jogar te- horas e 29 mmutos. Esse fel- ciais e cientistas da Marinha,

Metro Goldwyn-Mayer pel,o conhecido conto da Gata Bor-
Ho\Ve e, Rogerson n�lsce- Ili3 tomo profissional e a- to constitui recorde feminino

qtJaI a referida emprêsa ci-
ralheira, narrado de uma ram r,o mesmo dia, no mes- credito hüver chegaelo a 0- brasileiro d�: �êr�anen.cia RECORDE EM CONGONHAS

l'\ematográfica encarregar� maneira nova e veros::ímil, �11U �Lno, e no mesmo Estado �asiiío de tentá-lo" enqu-an-
no ar � permItira a ,refend�

, �a distribuição muno!" 1
.

t t·t
- l\úva York. Recentemen- to Roge''''on revelou a in volovehsta obter o 'brevet

�l' a",' . _' sem exc Ulr, en re an 0, os .
,,:, -" , , " ,," .

aI das suas pl"oduçoes. elementos de fantasia que te, t:-·memoraram juntos a :ençüo de dedicar-se à am-I �. d Arg�nt ,da Feder�tlon
Acrescentou que, de acôr- lhe são característicos. data nf:ttalícia eom um bolo r!in�i'to oe dUflS proprieda- A:,ro�autlqUe Inter�atlOna-

do com o conv�n�o en.t�e.a "O Sapatinho de Cristal" é lIL1e saborearam com muitos des e também ao golfe. ,le , com s�de em p,�,rJs; � fe

Ealing (os estudlOS bntalll� uma delícia de filme. Seu ro- eompilnheiros BO Aéroporto .__"...,.................- .......-.._......-..- n_hor� Calmem Do .." Gu�ma-
C )

, 'l\"GM J'a' s'e enc,on-
.

d h de lYn",mi.

T
- raes e brevetada em planado-

Os e a lVl, ,mance e o mesmo os san os
,

,-
.

ira fases distintas de d t d
' n ':apitão Basil L. Rowe, erreno

res pelo Aeroclube de Jmz de
m em " e o os... 1 F d d P 1

pi'odução quatro películas. A PAIXÃO DE UMA VIDA I
decano de todps os pilotos, ora _e esp�sa.? r.. au o

"

I,'orrwrciais'a I' d" , . Mourao Gmmaraes lUdus-
,. �:o:-:- Estrelado por Tyrone Po- " ,_ , er, a em ISSO, Vende-se a rua VIctor . "

,

CHICAGO - �Deborah wer e Maureen O'Hara, e di- o 'núrr:ero um entre os 1.4'00 'Konder (ex-Blumenau) com t�l�l pertence��e a uma .tr.a-
K

. . d' . . 'o'e" q e
.

t .

' dlclOnal fanuha de Mmas
e1'r, a artIsta e cmema e ngldo por John Ford, quatro pi. ,.. II ln egram ° qua- 588m2 sendo 21,60 de frente. Gerais.

teatro britânico de 34 anos vezes' premiado pela Acade- dro da PAA.' Seu ingresso Tratar à Av.' Trompowsky
de idade, obteve o prêmio, mia, "A Paixão de Uma Vi- na companhia deu-se em a- 24.

'

"Sarah Siddons", concedido da" é um triunfo maravilho- r-:f·�'1() ele 1928, depois de ter

à "Atriz ,elo ano", por- seu so da Columbia, em Cinemas- vendi�o à mesma sua pró
(l""\f'mnpnho em "Tea and cope, que muito breve será a- pl,'ia emprêsa de aviação,
Sympathy", apresentado du- presentado nesta Capital. ..hall1�da West Indies Airli-

I':1nte a temporada de 1955 "A Paixão de Uma Vida" nes.!� � ele janeiro de 1929,
no teatro de Chicago. encerra un;l'a história huma- R,)wc realizou o primeiro

, !"oram propostas 38 arti�- na. E' a comovente auto-bio- ,V00 (;Omel'eial entre Mian1i Por motivo de viagem,
ta., para o prêmio dêsse ano. grafia de Marty Maher, fa- t"�ristóbal, no mesmo auo.

, urgente vende:..se 2�casas si-

Anunciam as revistas espe- moso heroi de W:est Point, Dnrante a última gu�rra tas à rua Prof. Maria Ju- /

cializadas que três grand..ê..s seus triunf03 e fracassos, tu- r(lludia I, o Capitão Rowe foi lia Franco n. 25. Tratar na

Wmes estão fazendo furor do narrado de uma maneira mesma diàriamente.
nos cin'emas do Brasil. São simples, sincera, apaixonan- ...

'produções de alta classe e te, con�o ';lÓ John Ford o sa

dignas do melhor entretimen- be faze:'.
to. ,

'lOS
CAVALEIROS DA TÃ-

O SAPATINHO DE CRISTAL VOLA REDONDA
, Leslie Caron, qu(' empol':-

I
Este gigante da M-G-M.

gou o mundo com seu apare-I,em Cinemascope estará em

cimento em "Sinfonia de -Pa- cartaz no cine Ritz, lan

ris", que despertou a amiza-,' çadbr dos filmes anàmórfi

de de todos em "Lili", arre- ,cos. A grandio.:idade de suas

Cinem.a

Yen�e·se
cenas, a fabulosa montagem
e 'o elenco soberbo, .onde a,

vultam cs nomes conhecidos
e admirados de Robert TaY-

LENHA?
Só da Serraria UNIÃO
Experimente e ficará fre-

guês.'
Preço: Cr$ 80,00 o me

tro, entrega-se a çlomicíl ia.
Avenida Mauro Ramos, 2.
'l',!'pfone: 2':'2J.

'

lar, Ava Gardner e Mel Fe,r
rer, fazem desta produção
dos estúdios' do "Leão" um

épico extraordinário.

ajude a sua, caneta
o dor�lhe o máximo!

.
- use

Parker
,

lJuink

Você poderá evitar aborrecimentos,'

usando na sua caneta-tinteiro ex-

c1usivamente Gvink.

Scív-x, um ingrediente especial de

Quink, limpa realmente a sua caneta-

.,

o único tinto

que contém

tinteiro à medida que escreve. Evita

, '

entupimentos, gomosidades e danos

'>

salv-x
causados pela corrosão. Encontra-se

-
'

Parker Quink em seis côres distintas.

PREÇOS: <2 onças _ Ç,$ 20,00 32 onccs - Cr$ 1'30.00

Representantes exclusivos poro todo o Brasil

COSTA, PORTELA & CIA.
-, v-

Av, Presidente Vargas, 435.8.0 andar - Rio de Janeiro

Sta. Catarina - Machado & Cla. S.A .• Rua Saldanha Marinho, 2 • Florianópolis

NOllCIAS SOBRE AVIACAO
- ,

CINE SÃO JOSE

CORRIDA AÉREA C- 133A, aviões a turbo-hé-

As 3 - 8hs.
Susan HAYWARD - Van

HEFLYN em:

PAIXÃO E SANGUE
RAIZES DE PAIXõES
No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.

Preços: 11,00 - 5,50.
C>nsura até 14 anos.

1 ••·.4
As 5 - 8hs.

"CINEMASCOPE"
Clifton WEBB - Corn el

WILDE - Van HEFLYN
- Lauren BACAL - Arle
ne DAHL em:

O MUNDO É DA MULHER
Nr. Programa:
Short Colorido.

Preços: 18,00 - 10,00.
.-

N o Programa:
Atual: Warner Pathé. Jor.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censurá até 14 anos.

As - 8hs.
Eliana - Ãnselmo DU

ARTE em:

SINFONIA CARIOCA

Segundo dados estatísticos
fornecido,s pela administra

ção do aeroporto de Congo
nhas, o movimento à.e passa

geiros, no )pês de Janeiro, a
presentou um total de 113123

Pessoas. Êste resultado. cons
titui novo recorde, já que o

maior movimento apresenta
do até então fôra de 111.903

passageiros. Por outro lado,
verificou-se, no mesmo mês,

i

7.168 opêrações aéreas nacio- '

O MAIOR TRANSPORTE nais e 496 internacionais,
J

AÉREO DO MUNDO

"prOPiciando
o transport_!! de I

,
1.883.378' quilos de carga e

I

° primeiro dos gigantescos" � 52.114 quilos de correio.

"E'Mhl1
As - 8hs.

Silvana PAMPANINI érri:
CORA'ÇÃO DE- MULHER
No Programa:
Sul em Foco. Nac. '

Preços: 10,00 - 5,00.
Oensura 'até 18 anos.

MISSA' DE 10. ANIVERSA'RIO
MARIZE ESPEZIM LAUS

As - 8hs.
Nilo Laus e família, convidam seus parentes e pes- 1°)

,

Cine R({porter. Nac.
sôas de' suas relações para ass.istirem a ,missa de 10 a,li· 2°) O MISTERIO DA
versário de falecimento, qUe mandam rezar sábado, às

I
CASA GRANDE - Com:

,7 horas, na Igr�ja de São Francisco, em intenção a alma Ray Milland - colorido .

de sua sempre lembrada 30) SEM LEI NEM POU
SO _:_ Com: Bill Eliott.

4°) INVASORES DlABO-
UCOS' - 1/2 Eps.

'

Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14' anos.

MARIZE ESPEZIM LAUS.

Desde já confessam-se agradecidos a todos que com

parecerem a esse ato de fé cristã.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Sexta-feira, 9 de Março de 1956

. Lição Ma'gistral US:NA��"��d!�!'������ma��C���I�a�:;DE PITIGRILL.l
--

I
palavra e puseram em sua Lion E:::equie1 conhece to- "('iSuinte, e, nor último, ins- .-;e JI�lolar á si mesmo no al-

Diretor 'I'écnico e Presidente do Conselho Superior daBuenos Aires - (APLA) b,oca outra v�z,' As vl,'cis,- dos e cada um elos segredos r-rever com letras de ouro Ulr «a Homogeneidade e
L it 'bl'o Usina de Beneficiamento de ei e, torno pu ICO que, no- Nas grandes cidades da situdes da política restituí- de sua nobre profissão e em l-igar preferencial, e bem C(;Pl',Ôl1Cía, a renunciar ser

próximo mês de junho, a UBL procederá a venda, pejo
'

Ih la '

',', ','_',,1'.0., SOAbl'C as mesas de "eu '

pará ser "nós",Europa, da América e sem rarn- e sua voz e sua pa, -

ofício, ao extremo _que nm- - .,

preço de custo, de cem vaquilhonas da raça holandesH,dúvida do mundo, os nomes vra, De volta a seu proprre- guém lhe pode dizer que é o trabalho, as palavl:as_>_ de
.
--O___:'

de procedência uruguaia e argentina,República Argentina e "La tárío e diretor, a 3 de feve-
que não. é ou que as coisas Wa:ter Williams, m srgn e ii. r sta dlnastia de mes-

2 _ A presente venda 'súá efetuada de acõrdo comPrensa" se' identificam. An- reiro último apareceu com devem se fazer de uma ma- ;�om,;',11 'de imprensa norte- t;".',s CIO jorna.lismo, que en-
o PLANO DE REVENDA adotado pelo Estado e pelates mesmo de conhecer a um artigo �e fundo do Dr; ;

neira dJstinta da de como rmvrican ô

: "Ninguém deve ,il1U -c que deve ser um,re- UBL, o qual acha-se consubstanciado nos' seguintes itens:América do Sul, as pala- Alberto Gamza Paz qUe e devem ser feitas, Por suas escrever como jornalista o dator, eu pediria uma lição a) a venda será com reserva de domínio;
- vras "La Prensa" escritas uma página 'de antologia, 'mãos passa o que escrevem que r.ão possa dizer como ,J)�m_' o qLie deve ser üm di-

b) o comprador pagará no ato da assinatura doem caracteres de ouro na uma lição de jornalismo, 'os' demais, Lê com denodo, ::ctv::tlheiro", reter.
contrato 25% do montante da compra;porta da redação parisiense, Desenhando o perfil intelec- corrige, uma deficiência, as-' -0- P�3t,0 que programatica- c) os restantes 75,% serão pagos em 36 meses; ,

na Rue Royale, me inspira- tual de Ezequiel Paz, que sinala uma redundância, 1(3;;0 é auspiciar um jor- mente o pessoal da "Pren-
d) as despesas com o registro do Contrato de Com-vam mais respeito do que foi seu �diretor durante 45 subun ha se falta o conceito r.a

í ist a como feria saído do "G,' "lAve permanecer anôn i-
pra e Venda no Cartório de Registro de Títulos e Douma embaixada, Sabia que anos, disse: "Sua vocação preciso e, ao mesmo tempo .Iambiqúe da providencia ll!() ç obscuro. não sabemos
cumen tos serão as expensas do comprador,'

d' I' ta' tem
I

,

I' 'd OI'S de ter' fel'to C,' ,1"111 Está e quem' não esta-
'f

era um jornal mais ou me- e jorria IS a,
.

um so
.

-

Ild prova de imprensa, e 1- :;(.' (:;.3La, ep -
,

.

3 _ As inscrições, para aquisição do gado re: eridonos diferente dos outros, _po ideal e material; se ex- mina a letra rota ou gasta. JS anjos, o l-ornem e a mu- mais e quem ainda está '-E: no item 1, achar-se-ão abertas, no horário das 7,30 às fimas "o jornal ;,.era i'''O jor- pressa' simultaneamente no., e ,:'ôe o sinal para o corte uer, tivesse destilado o jor- quem está apesar de tudo, horas, na UBL, à Rua Esteves Júnior, s /n. a partir donal" como deveriam ser "es- amôr pelas idéias e pela le- sitábico apropriado, Prof'es- naiista em estado química- JL\s o dr, Alberto Ga inza dia 15 de março e encerrar-se-ão, impreterivelmente, no
ses tremendos educadores tra impressa, e pelo que �s- sa o culto da linguagem e o uen te pu i o, que entrando na Paz eleve ensinar aos .íire- dia 30 'do mesmo mês.
do povo" esses' 'radares da' ta necessita para adqUiri�'1 apaixonam as' questões ira- ,'('àê�cão deixa no cabide tores de jornais de todos os 4 _ Por deliberação do Conselho Superior da Usina'

1 f 'd'f a- '" 'f' I 't' ntlpatias debi Da>'e" que os transtornos de Beneficiamento de Leite riever-se-ão obedecer 00 "'e-
opinião. pública, esses e as- ?rma corporea e �,us, o, " I

1'1;1 ti.:�i� ,e f ilosó icas, pe o '! m pa las e a" < a s ,
.

-

,

u <>., ",'
-sifieadoees e ordenadores tinta, o papel, a maquina e lj 1e dificilmente se lhe es- .ida des, gratidões, ressenti- porit icos não devem �limi- guintes requisitos, na inscrição:

'.

das idéias' 'coletivas' esses a ?�icina, o telegrama trans- le2,Pt um solecismo, um ,vul- rr.entos : isto é, o crítico mu- nur em, bloco todo o Jort1�-1 a) ser' o candidato fornecedor de leite, ou não ocomentar-istas da história mitido pelo cabo ou pelo gar ismo ou um barbarismo ;;\';-11. que, ao-julgar os mé- nsrno ue antes, pela razao sendo residir nas zonas abastecedoras de leite à Capital;dura�te seu processo de de- rádio. Jornalista na reda-
que considera repudiáveis. �'i1;GS dos- outros, sabe es- '·:llIVes de que trabalharam, I b) assinar urri compromisso de fornecimento de lei-senvolvimento.

-

I
cão e linotipista ao lado da TE'm a obsessão das erratas 'I�lecer que foi expulso da vrvcram, comeram antes, e te à Usina por tempo nunca inferior a três anos;As vicissitudes da políti- rotativa que funciona com

que costuma nãe pezdoar' uulu dê í'lauta no conserva- :�h8�OU � hora de que traba- j c) sugeitar-se a fiscalizaç-ão da UBL quanto ai) a-
ca cortaram-lhe um dia a o amanhecer de cada dia, 'qnando o corrector incorre tório e que of�l;eceu inuti l- ,Il-'m, vI:,am, comam Oi:lc ,ou- proveitamento do gado adquirido e obedecer as suus re�

em notórias faltas de aten- .nent c uma 'sinfonia sua a tr'f';':, Se e verdade que o,Jor- comendacões técnicas' .

(,iIO, Pouco depois da meia-. lma ('ezen-a de empresários; nal �,z,o é feito par:a mim, d) �umprir as dláusulas contratuais;
-

r.oite, devolve as provas a- ) ;'! datol' iiterário, que não ':l'm j;cU'U ti" nem para a bai- e) utilizar-se do Serviço de Inseminação Artific:íal
cós l,aver discernido o ad- ('('L1perou nunca o dinheiro ':�rir<1 amiga, r.em para de-

para a cobertura do gado adquirido desde que' a ::-na;"íi\'o e o substancial, o efe- /,(:li:lto na' iml)l'essão de seu .;o.fugaI uma vingança ' .... '). I granja 011 fazenda se encontre dentro do' raio de aç20
(r,el'C, lê' o permanente, o pro- exijo às eleicões, e até per- "hl':, dizer a quem nos � an daquele Serviço,'9 DE MARÇO 'lf':L:H,' e o desdenhável", [:c,a <-eu aJv�rsário: sentado 11]'([;('0 I�essa antipatia pc,,- 5 - A venda de gado óbedecerá, rigorosamente. aA data de hoje recorda-nos que:. 1',:a escolha de colabora- em �:eu lLigar na Câmara,; o EV', 'u;as é feito para o C') I. ordem de inscrição, O número de inscritos não po'_I"l':iem 1.535, chegou a Pernambuco seu

..

donatário,
dor0!>, não qurr "improvisa- �()mt'lltl:tri8ta cinematográ- � 11:(.0 do grande pÓ\;Jlicu, (; ultrapassa.r o número de vaquilhonas a serem vendidas,Duarte Coelho Pereira; dos nem oportunistas que L.·u (iue "teria" 'um magni- 0.1' "-/:'01' não deve indil?: ,i: 1 6 - Para conhecimento dos interessad,)s. ô presentee� 1.817, o governador revolucionário ,republ!- ,(; \,p.lem do jor'1al como úm cO-algumef,J,to de filme, a- "I,,("c!�iinti\'0 levava na lo;, edital será publicado:por três dias, �o Diário Oficial docano de l:"ernambucano por decreto abolIu, o tn-
tI' ,mpolim para escalar ou- lr��r'gO "tel�i�l; que ficou,?o 1"',:, ",eu colil,boradol", ntC,', Estado, na Imprensa da Capital e irradiado, por igualbuto sôbre lojas de fazenda, molhados emhev::_t:a- ':,rus posições Desagradam- modo �ondlclOnal; _o EstIlIs- l!le camet" lhe havI·1-'Ó tempo, pelas Rádios Diário da Manhã, Guarlljá e A!1itacões e Ollt\'OS pal'a grangear amizades; I.he as aves de arri,bação,,' p (-,�)ngado. a humIlhar seu .�,. 101' C no bol::'o, mas P"'I" Garibaldi.�m 1.838, comandados pelo Coronel José Maria-
Qllf'l' que a profissão tenh:x da":;]('.Ísmo_' na ,narração de :'1]11: r se o homem de (', ,Usina de Beneficiamento de Leite, em Florianópo);fl,. no de Matos, 1.800, "farrapos" invadiram ° mu-
l!�tre;tos laços. de família, ilm furto dt) gallnhas; o lal1" [<::r.: cf'creviit 'melhor do .

'. f' 7 de março de 1956,nié'ípio de Lajes;
que sC'ja um 'centro dê amôl' l:eado em doutrina política, I. de p0je, ou se vel'dade�, ,i. Hélio Abreu - Assistente Administrativo,

em 1.848, na Bahia, falece.u o ,dr, Antonio Fer-
':::Dseiro só vulneráve.l .à mór; -llle i)ossuia a fórmula para nW�lk os de hoje escrev·_ n

reira Franca onde nascera em 14 de Janeiro de
�\!. r:Fnea aos raivens da vi� impe.c\r a guerra e deve rn,'�h( r do qü'e êle, Os traL-

1774, Foi {ig'ura destacada no parlamento;
na :rrfjel e cambiante, O jor- (:a"l';\r como estalou a guer- t(;ril";� PoliLic,os _' esta':J0f'

em 1.851, os primeiros colonos suiços, alemães,
l1?lis.ja tem. que ': .possu"i{ '1r; i, ex�llÍlariante conver- 0IJ�pr�ando 'c. - assina1:uJ'l

suecos, nOl'u.egueses e dinamarqueses, chegados 'idéi'üf' e' consagràr-Se 'à di-' õ!,õu],'que 1l1Lwdn o café' c.om 'l]<l violen1;f\ mortali I], 1",
nas barcas "Colon" e "Marreca", desembarca-

fu�::í(j e ao triunfo ,delas, Do .3:.:U5 l'ar'àdo�os, mas deve 'se '(':·[re.os 'jornais e as re,"-
l'am em JOI"nville', .

,.
>.

l' d
' ,v�I'e'ssar' numa fOl'ma l'm- ta,s,. si.,...,. »lesnlente "por e".,�.

t
" V't' (;0ntrano, a en1 e -vazlO, se- \_"" "-' �' ..ém' 1.885,- o notável pintor ca aTlllense I or ' .- .

b' 'e�syd p'a'r,a.n.,ão emitir uma .L '-,.1'( tic'a ma,'ta' de pôr n,�
.

d d O na um ente. sem. responsa1-.. 1

Meirelles foi agraciado com a cómen a a r�
lic1ade, .,um .plumit.ivo des- neta em, desacordo com' o. l'ii;) todos aqueles, que e�ta·,.

de'"'" da Rosa' "..

t d 'lo de qlIe e' \',',111 ,'lote", Em nosso Oflo.:íl'
' "" ,. -

llreziv€l!, ·de bai'xÇL estofa, ;;nJUD o' aqUI' ,

. �

'em 1,900. fa-l'e'ceu' no RI'O de Janeiro o republica- -,

1 I t I r . "'I'tol'es e de J'or'rl� i, I
' �ne tanto' défende uma cau- l:m f'Im� es e emen o e con- "

'. ',i '. ",
no 'Ahtônio Jtlstllliano Esteves JÚIlior áqt:i

'la (omá a contrária, lu&epa, :inlJaY' se!1do uma roda deJl-
.

:oi, l"�lis qlle nos OU'.7:'OS,
-

o .�nas�cidq' em 21 de Ma:"ço de, 183�;
-

"8 ,,;� rtlve� á vi-ricUlàçio do

jorna-I
ada nurrtá', c011J_binação de di \.' estar em ,ioga a c )nJ

'._- .epl 1942 .0 :qos�o' navlO' mercan e . 'alIU e foi
,'"t,' "om

.

Ó 'Jórnar que não .:cd'fo!J. e d� "oontrapesos, tér- 'I',' .'mcia, E;erá um gran Ll�, ,.,"'tçr,pkde�d·o ,POI" naviq alemão, Dos 75 ,tri:p�lan: ,:l"l��l �e�t��tanto"s;�}ãs sé�u "C:;=lí Ae�'��e'rte�'mj�as, monge ::,.'oi,.y de jorna'l' aqu?'e
-tés !l dez passageiros salvaram-se ?8, e 4'Fes- :'oi"',\al, o de seu tempera.;:, ('01 :hiSlqnOn1W m�elec�ual, (ilH'. ( e con'�ít,e p8;ra cola) j-
,pectivamente;.

'.ff'lltO n ,de suas irféias e Di'l:!,,'cc1.paélo, exclUSIvamente I'iU: q '�rês OLi quatro in,mi·
em 1.951 a linda e industrial cidad�"de JoinviUe' I·

1 d' �I' ';-6' -'lo'I'I'a dr> "lIa· cong-re- "'" ,",ssoaís "ue tenham ('11-, Idpa:s" pelo quà a. o' me- tif'·,«, ';,. "., -,- " • � ' ..
iniciou os festejOs comemorativos ;41:§,�u Primei,- lh:OI; .de sua vjda e Mãs, Só ,,;a<:,;,.�·, dí8pôsto cada dia a �011j)�.
rD Centenário de fundação, :'-;,.,,<:� � é\c;fuflb,úu jOl'Dal será ho- ------.-------�-- -

"

André Nilo ''''T"�dasco [if<j�X�'{'inelel)€i1(lénte e res- F A l E C I M E N T O
- flP11ad.o!' .

.

10:, citjl.ndo aS(' palav�a&, Dr. Hernani Senra de Oliveira.te\tL13is, do g-rande mestre
.

'"
.' � ""',"'-'

- ..

�� ...,.

"
dI! jornalismo, O' atual dire-

Faleceu em Blumenau no dia quatro do corrente, o Dr,
ter transcreve e eu repro-

Hernani Senra d'e Oliveira, natural do E3tado de Minas Ge-
dOLo: "lRformar com exati- .

.

f'rais há muitos anos residente em Santa Catarina, Era 1-
d:'lo e com vp.rd�de; não e-

Il-Jo 'do Dr. Joaquim Sel1l:a de Oliveira, também médico e de
ri'itir nada do q)1e o público

D: Adelaide Corrêa Netto Sema de Oliveira e cunhado do
rUlha direI10 a conheC!�r;

Dr. Salgado de Oliveira, Juiz de Direito aposentado, Deixou
U.<Ll' ;; empn, �, forma impes-

quatro filhos: Dr, Jorge B, Senra de Oliveira·, engenheiro
':'(lal e culta sem prejuizo da

civil residente em Santos e D. Lilia Senra de Oliveira de
severidade e, da fôrça do '

,

d'B genh i'

Barros casada com o Dr, Alair Fanas e arros, en e -

pens�.mento'('riHeo; rejeitar
ro civiÍ residente em Santos,e as menores Veronica e Ber

(,R l.lO�,Los,
.

(1s ·'di.z-se" ou nadete.' Era irmão dos 8rs. Hildebrando Senra de Oliveira,
'a�:'('gura-se" p�ra afirmar

casado com D, Nlrla W, Senra de Oliveira, Alayde Sem'a de
u:lil'ilmente aquilo d.e que se

Barr03, casada com o Dr, Levy de Barros, Oscavo Sent'a ,de
, �c'uh:t convkção afiançada

Oliveira, todos residentes no Rio de Janeiro, e tambem lr

r' r provas e �ocumen�os; mão de D. Heloisa Senra Salgado de Oliv.eira, �pl)sa do Dr.
con�lderar qne e prefenvel

J
.

B. S 19ado de Oliveira,
.

, .1 t"
, me, a

.I �;ar'.mbcII,a u: Ul��, no lCla a
Depois de haver clinicado �m Monte Apra,zivel, Estado�l1,l pu Icaçao enonea ou I d S'- P I transferiu-se par.a Santa Catanna, havendo,.

'f' d 'd d e ao au o,
la] u�tl Ica a; CUI �r e que

trabalhado em Painel, Rodeiü, Rio do Sul, fixando-se, ha
!liJ s mf8rmações nao' se fu�

n'· em Blumenau, onde assumiu a clinica cirurgi-
, , ,. -

aI d vInco anos
.

'dJi' Cf< l!�tença'J pess,o o
ca do Hospital Santo Antonio, sendo tambem medICO o

'.it,." j'ed�g(', pl'rllue ISSO e-
SESC e ex-diretor e mé(}ico do SAMDU,

.

.. u:villena a comenta:; e o
Fei l11uito'sentida"a sua morte, Seu velorio e enter�o,'l'y,rter ou cron1sta nao de-

f corrl'dl'ssl'mos pois era ele, em Blumenau, o me-
,

d' d' oram con ,

\'t; :f1va Ir o l'cserva o as
d.ico dos pobres, aos quais atendia a qualquer hora, mesmo

.3f'í;l:,)('S do jornal; recordar
tpela noite a den ro,

.
'Jnti.'S de escreVer o qr.anto

A' consternação do povo de Blumenau, Juntamos a

Pcd(;1"oSO é o instru,lIlento de
"'ossa soll'darI'e'da'de, pela perda desse humanitário apos- ,
U . dançante, tera lugar a escolha da "RAINHA DO CHAR-cdU'.,i\0 de qUf; S,e dispõe, e
tolo da medicina, exemplo de trabalho, de. desinteresse e

,t;Le (, dano causadu ao fun-
de humildade, sempre pronto a servir a quem qu;r . q,ue ME" desfilarão as Srbs, Arlete Gonçalves a 2a colocadaeiü'.lári.o ou ae. particular
fosse, mesmo com sacrifício ·da pr,opria saude, 'ha mUlto

'1
'

t
- - n'o' concurso "Miss Cinelândia", Evanilda Maria Lenzi,pnl' Ia sa Impu aç:ro nao se

comprometida,j'cxt:'a nunr:� {ntalnlp.nte
A' Família enlutada, os nossos pesames,

cc m o esclarecimento ou re-

tl!'lcação ,cavalheirescamen- I "�nLFAITaRI n
-,

FORNEROL�',Ite concedIda; conservar a 1- NtllI'a e seriedade na polêmi-
'

A
'

" S li" freO'uêses que se'mudou proVISOrIamen-',c�i e não afirmar nada que VIsa ao" e" '"
,

'
" ra 56.

d' t
-

Rua NLines JI/Iachado Prédio da Llga OperarIa,
; t"nha:!'!lOS de riscar no la e para j1 •

__ ,_� .__ _ __:_-_-__------�--
--------------.-------- __ ._--._-_. -- ------------'--_.-

Uma

HOJ E PASSADONO
..

Distribuidor

Comercio
RUll Joio

I�' �
Transpcrt..

Pinto. 9 �oli

C. RAMOS SIA •

/ ,

Lavando com SalJão.........
-, .

\2irgem ESlJecialida.de
da ela. IIIIIL IIDOS'BIIL�J()ID'11I8. (lIaroa'r8gil�rada)

e':ODomtza-se fempo_:. � dinbeir�
---------,--"- ---:..----- _�._r_·-'·_·- - .----�---.-.-

-- __._---'_--i. . ..L..

o ESTADO

V'ocê sabia que ...

Vende-se ou

UMA FABRICA DE BEBIDAS finas CASTEL
ROSSO, cujos produtos já contam com bastante aceita
ç.ão nesta praça e na de outros Estados do Sul, sita à
Práia Comprida; no vizinho município de São José.

Informações à rua General Bittencourt, 112 .

Telef, 3179.,

Sábado dia 10 no Lux Hotel em

Rainha do Charme de 55 e as menÍl;as-m@ças Olga Maria

Luz, Sandra Coelho de Souza e Sônia Baàeto, conquiB-

t,ando o --oobiçádo título "RAINHA DO CHARME" pa-

(

..
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
---�._- - --' - _ .. _ ... - .. -

(,NO t,endculo))

Com () Biblia na .Mão
'\

SEXTA-FEIRA, 9 DE MARÇO

Aquêle que quiser salvar a sua vida perdê-Ia-á; e

quem perder a sua vida por. amor de mim, achá-Ia-á.

(Mat 16:25). Ler Mateus 10:34-39. I

No pátio do edifício dos correios, em uma pequena

cidade de Ontário,· às margens do Lago Huron, ví um

monun�e,lto levantado em honra de. um médico. Foi e vi

gido CO) memória de um homem que serviu, no espirfto
de Cl';sto,' como. médico daquela população por cinqüen
ta anos. A inscrição não diz que êle enriqueceu ou se

tornou famoso na prática de sua profissão, diz apenas

. que por duas gerações êle prestou serviços àquela comu

nidade nos períodos mais críticos da sua vida. Êle se
.

perdeu 'no serviço e, esquecendo-se de si mesmo, ganhou
a imortalidade.

Podemos todos' ser como aquêle médico, dentro do'

sentido do nosso texto. O fazendeiro e o pescador, o co

merciante e o índustrial, o açougueiro, o padeiro e o' fa
bricante de velas - todos podem ser qualificados na

sua categoria� Qualquer trabalho . útil, executado com

perfeição e alegria, feito no espírito de Cristo, é uma

contribuição digna .de apreciação na comun idadec

N"os�o Pai 'Celeste, damos-te graças pela vinda de

Jesus ao mundo. Ajuda-nos a seguir fielmente a quem

veio não para ser servido mas para servir e dar a sua

vida em resgate de muitos, e que nos ensinou a orar, di

zendo: "Pai nosso, que estás nos céus .. , Amém."

PENSAl\:IENTO PARA O DIA.

Esforçar-me�ei por fazer hoje uma contribuição pa-

1':1 o bem comum.

JESSY H. ARNUP (Ontário)

FÁBRICA DE, RENDAS E BORDADOS
HOEPCKE S. A.

ASSEMBLEIA GERAI. ORDINARIA
,

OONVOCAÇÃO
•

Pelo presente edital são convidados os senhores acio

nistas da "Pâbrica de Rendas e Bordados Hoepcke S. A."

a se reunirem em assembléia geral ordinária, qus será

.realizada no dia 29 de março, às 14 horas, na séde social

A rua Felipe Schmidt, nesta Capital, pira deliberarem

sôbre a seguinte - \

Ordem do dia

1) Exame, discussão e aprovação do balanço ., das

contas relativas-ao exercício 'de 1955, parecer do conse-

)l,l,Q fis,cal e !"�l�f.ór�b da diretoria.
-.

.

i'< 2) 'E1eiçã0' dOS "niêrnoros' eféti'Vus dO::cEll1se.lho,fisc!\!
e respectivos suplentes para o exercício de '1956.

3) Outros assuntos de Interêsse da sociedade.
.Florianópolis, 1° .de março de 1956.

'

Rudolfo Sclleidemantel - Diretor-presidente.

--_.--�._-.-._'-�---------_.-

EC.I-TAL
1 - A Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa

Catarina fará realizar prova de seleção para provimento
de carii;os de professor de ensino elementar.

, 2 - As inscrições para essa prova estarão abertas

no Departamento Escolar da Escola, pelo prazo de trint a

dias a partir da data da primeira publicação oficial dêste

edital. ,

3 - Para a inscrição o candidato deverá apresentar
l'equerimento instruído com os seguintes documentos:

a) Um dos certificados abaixo:

Diplomá de Escola Normal;
Certificado de. conclusão do segundo ciclo do

curso secundário;
Certificado de conclusão de Didática dos Cursos

Pedagógicos de Ensino Industrial;
Diploma de curso de' Ensino Superior.

,

(Qualquer um dêsses documentos só será vá.li

do se expedido por estabelecimento de en-sino re

conhecido oficialmente).
b) Documento comprobatório do efetivo exercicio

do magistério' durante pelo menos .dois anos le

tivos, exceção feita àqueles que apresentarem
Diploma de Escola .Norrnal ou de Faculdade de

Filosofia"'; .

c)
.

Prova de idoneidade moral firmada por dois res

ponsáveis qÜe sejam diretores de estabeleci
mentos de ensino ou oficiais das Fôrças Arma-

das;
d) Fôlha corrida;
e} Certidão de nascimento;
f) Prova de quitação com o serviço militar;
g) Atestado de sanidade física e mental, expedido

por serviço médico oficial;
h) Atestado de vacina;
i) Prova de identidade;
j) Título de eleitor;
k) Título e diplomas diversos, relativos ao exercí

cio de magistério e que não sejam "taxativamen
te exigidos.

1) Dois retratos 3x4, tirados de frente sem chapéu,
com o nome escrito no verso.

4) As firmas de todos os documentos exigidos de-
, verão ser reconhecidas.
5 - A prova de seleção constará de:

a) exame escrito de Português
b) .

exame escr ito de Matemática
c) exame escrito de História do Brasil, Ciência, Fí

sica, Geografia e Corografia do Brasil

d) exame de prática de-aula
e) apreciação de títulos apresentados (em caso de

empate).
6 - Maiores pormenores serão obtidos diretamente

no Departamento ,Escolar da Escola de Aprendi
zes Mar inheiros de Santa Catarina.

HAROLDO RAMOS - Capitão de Corveta - Chefe
do DE.

....

7Elorfanópalls, Sexta-feira, !l dr Março de 1956

ORIGEM DOS
ASCENSORES
Não são de origem ieceu

te os ascensores. Jã o céle
bre arquiteto romano Vitrú

"ia, que viveu no ano 85 a.

C., menciona em seus traba
lhos um Aparelho imagina
do l; realizado por Arquí
medes, em 236 antes da nos-

5a era. Este permitia ele
lar-se a03 apartamentos su

[ledores.
Vitrúvio afirmava tam

bém que o palácio de Nero
estava provido de três dês
ses aparelhos,
Em época mais recente,

nu ano 700, um fràncês, Ve
Iaver, imaginou uma espé
cie de assento que transpor
tava gente aos andares su

perí«. es, graças a' um jogo
de contrapesos, Começava
e,-\t.e sistema a ser- conheci
do quando, em virtude de
um ir.cidente, pereceu uma •

jovem da alta nobreza, que
. experimentava o aparelho.
Em \ ista disto, foi proibida
a utilização do invento de
Ve laver, Eis porque os ele
vauores nos parecem de in-

. vcncão moderna.

Yen�e·se
Por motivo de viagem,

urgente vende-se 2 casas sl
tas à foua Prof. Maria Ju
lia Franco n. 25: Tratar na

mesma diàriamente.

LENHA?

Só' da Serraria UNIÃQ
Experimente e ficará fre

guês.
Preço: Cr$ 80,00 o me

tro, entrega-se a domicílio.
Avenida Mauro- Ramos, 2.

_____..................._....-_-_-_-_-_-...........
I

Terreno
Vende-se à rua Victor

Konder (ex-Blumenau) , com

588m2 sendo 21,GO de

frente.,Tratar à Av. 'I'rompowsky,
24.

•

"

-..

st OS REVENDEDORES

VENDEM GASOLINA

COM

p",tente n.O 40.631

Os automobilistas brasileiros sabem que

o aditivo ICAI pqtenteado pela SHELL,
. .

é exclusivo das gasolinas vendidas nos

Postos SHEL.L.

Incorpórando à gasolina as vantagens .do

fosfato tricrecílico, que elimina a pré

ignição e as falhas na� velasr ICA tornou

a gasolina SHELL a mais poderosa que
"

. Você poderá obter.

ICA é misturad.o à gasolina nos próprios de-
-----

pósitos, carros e vagões-tanque da SHELL.

Quando reabastecer seu

esqueça ;,

não

somente as gasolinas --SHELL contêm 1lt!J�
SÓ OS' REVEN:DEDORES SHELL VENDEM GASOLINA COM 1Jt!Jfi!

,

-

',i

lf� ..

,

•••••••o� �••••••••o••••COMPANHIA TELEFONICA
-CATARINENSE

Acham-se à disposição dos senhores acionistas des

ta, Companhia, em su.a séde, a Praça' 15 de Novembro, I
nume�'o 8, nesta Capital, os documentos de que trata I
o artigo 99, do Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de setembro

Ide 1940.
.

.

Elorianópolis, 10 de Março de 1956
A DIRETORIA

r . .

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AêRíCQLA
RUA lRA'À"�: �1�,"

"

�
... "... i��D����:<�}>

VUnica Noturna
OFICINA, MECÂNICA

DR. SAMU�L'FONSECA

CONSERTOS DE F_9GÕES, FORNOS, SERRE-

. LHERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E

TODOS OS S�RVIÇOS PERTENCENTES A ,ARTE. -

RlJA - -TEREZA CRIS'l'INA N° 398 - ESTREITO

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dr. Samuel Fonseca, ci

rurgião 'Dentista, comunica
a sua distinta clientela que
atenderá às quartas e sex

tas-feiras" das 19 horas à::;
21,3-0 horas:'
Exclusivamente com hora

marcada.

VENDE-SE
POR (CR$ 12.000.00)

Família· que se transfere para o norte, vende uma sala

�e ja�tar quasi n?va, de Imbuía, composta de nove peças
Inclustvs mesa elastica com duas taboas de Sobresalente.

Vêr e tratar com Lu-iz Soares Ventura à. rua Santos
Saraiva' - (Vila D. Otília Cruz 95, ao lado da Madeireira

Schmídt] no Estreito.

PERDEU-SE
Um chaveiro contendo 5

chaves. Favor quem encon
trou entregar nesta Reda

ção que será bem gratifi
cado.

BRUNO SILVA
:e:

SENHORA

EGíDIO AMORIM
.e:

SENHORA

participam aos parentes e pessôas de suas l'eiat(ões, 11

contrato de casamento de seus filhos
MIRIAM :E: BENITO

FlorianõpoÜs, 3 de Março de 1956.

,

O MELHOR JURO .

"
.

.
5%MISSA DE 10. ANIVERSA'RIO

-----------,--------._--

,Organização juridlca
(;onfabll Lida.l\IARIZE ESPEZIM LAUS

Nilo Laus e família, convidam seus parentes e pes
sôas de suas relações para assistirem a missa de 10 aui
versário de falecimento, qUe mandam rezar sábado, às
7 horas, na Igreja de Sãe Francisco, em intenção a alma
de sua sempre lembrada

MARIZE ESPEZIM LAUS\
Desde já confessam-se agradecidos a todos que. com

parecerem a esse ato de fé cristã.

DE

Dr. Ney Douglas Bello advogado
Onofre Alves Pereira - contador

�:O:-

Séde : Rua Trajano 12 - Edifício São 'Jorge -sala 4
'i iJ'!!!!!!�����

10 :'udar.
', '

I

1------
VENDE-SE

Elor ianóuolis -:0:- Santa Catarina

Escritas comerciais e fiscais - Contratos - Dis
tratos :- Organização de Sociedades Anônimas - Perí
tagens - Cobranças amigáveis e judiciáis, etc.

, ��TA: �tendemos todo e qualquer serviço do in
tenor Junto as repartições públicas, desta Capítal.

Vende-se a casa da Aven i
O:J Hercilio Luz 183, inf'or
rnn çõcs no mesmo local.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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V88•••.,..1-80"8."0
a bancada do r. s. O� solidária com·· os Ministros Militares'/

Telegramas ante-ontem dirigidos pela, representação
pessedista na Assembléia Legislativa:

,

Ministro Teixeira Lott I
- Palácio Guerra

Ministro Alves Câmara - Ministério Marinha'
_

Ministro Alves Sêco - Ministro Aeronáutica
Rio de Janeiro - DF

Quando V, Excia, e seus eminentes' colegas das outras

armas somam seus patrióticos esforços aos do preclaro
Presidente Kubitschek, no sentido harmonizarem glorio
sas Forças Armadas e darem Brasil superior clima tran

quilidade e trabalho, querem Deputados que este subscre-

Atividades Bcademicas
ATIVIDADES ACADEMICAS plo das vezes anteriores, o

I debate sôbre o "trote" que,

No Lux Hotel, o Centro anualmente, é aplicado aos

Acadêmico XI de ,Fevereiro' "calouros", também chama
da Faculdade de Direito, pa- dos de "bichos", Como se sa-:

trocínou mais um chá-dan- be, em '1955 foi abolido do

cante, oferecendo à socieda- "trote" o corte do cabelo,
de ilhôa as costumeiras atra- l'4as, muita gente sonha com

ções. a 'volta da-"rapagem" lem-
brando com enternecida saU

dade o tempo em que a cabe
leira dos "bichos" era ceifada.

Com destino ao Vale do A turma do "c'orte" alega que

'Itajaí seguiu, via terres�:e, I s�bre ser higiênica. a- �edida,
mais uma caravana da Uníào da um aspecto mais pttores-
Catarínense de Estudantes, Co aos novatos, '

com a finalidade de angariar I E, assim, com a eloquência
fundos para a construção da de cíceros, debatendo com a

Casa do Estudante e do Res- turma do contra, os "partídá
taurante Universitário, rios do "golpscapílar ", em-

Os rapazes da UCE preteri- pregarãô seu vernáculo em

dem intensificar, seus eSfor-1 favor da volta do "corte do

cos nesta fase decisiva para, cabelo",
' .

� vitória da grande' causa. I O assunto, segundo fomos

Que sejam bem sucedídos, informados, será agitado em

são Os nossos votos, Assembléia Geral Extraordi-

CASA DO ESTUDANTE

nária do Centro Acadêmico.

Portanto, .calouros, o vosso'
) cabelo está em perigo, talvez

Promete apaixonar a Fa- até com os seus dias conta
culdade de Direito, a exern- dos. Aguardemos.

Õ TROTE

------------------------------------------�------

MEIOS DE INfORMAÇÃO,
(Oscar de Oliveira Ramos)

EM CAMPOS NOVOS
Bárbaro e revoltante .parricidlo abala o.:dlstrito da
_Abdon Batista. Prêsos,' felizmente, os celerados
o pacato, dístríto de Abdon Cícero e José Furtado, a: corrido, diri-giu-se 0 Sub-de-

Batista, no município' de golpes de faca ,e a tiros'

dej
legado Valentim M. Neto, pa

Campos Novos, foi abalado,' revolver desfechados a queí- ra o local do crime, fazendo
no dia 25 do mês p. passado,

I
ma roupa, mataram fria e co- se acompanhar do Escrivão

por um crime revoltante, pra- 'vardemente, ao próprio pai, Vital' Pauli e Flaviano Fer
tícado por doIs infelizes fi- 'o esforçado e laborioso colo- reira, afim de procederem ao
lhos ingratos e miseráveis, no Osvaldo Furtado, quando imprescindivel corpo de deli
que não ,vacilaram em lsvan- : êste .regrassava de uma festa to, tendo aquela autoridade,
tar as mãos para trucidar a- : religiosa, o que foi presencia- tão logô providenciado a cap
quele que lhes deram o ser, do por diversas pessoas, que tura dos. criminosos, o que
não medira sacrtfícíos' para não puderam, infelizmente, consnguíu, sendo os dois par
criá-los e educá-los, e tantas

I
evitar a lamentável cena de rícidas trancafiados no xa

'e repetidas VeZeS os abençoa- selvageria. drês da cadeia local, à dispa
ram, . ".Ao ter conhecimento do 0- 'sição da Justiça do Municí-

vem, da Assembléia Catnrtnanse, levar-lhe calorosos aplau
sos e Irrestrita solidariedade, Entendem signatários mes

ma oportunidade solenizar veemente protesto contra ata

que descabido e injurioso ontem proferido nesta Casa pelo
representante udenista Paulo Konder Bornhausen e publi
cado hoje em manchete no Jornal oficioso Gazeta desta
Capital. Atenciosas Saudações - Osni Regis, Paulo Preis,
Bahia Bittenéourt, Oscar da Nova, Lecian Slovínsk, Valeria
Gomes, Orlando Bertollí, Pedro' Kuss, Ivo Silveira, Lenoir

Vargas Ferreira, Antonio Almeida, Heitor Guimarães, Epí
tacio Bíttancourt, Estivalet Pires,

,I

Florianópolis, Sexta-feira, 9 de Março de 1956

.sOBRE O AUMENTO DOS VENCIMENTOS
DOS INATIVOS DA POLIC l_A MILITAR

pio.
O lamentável e, revoltante

crime de Abdon Batista, pro
vocou indignação em todo o

município de Campos Novos,
tendo as autorídades usado
de muita precaução afim de
evitar fossem os do is parrici
das trucidados por grande
massa popular que saiu à ca

ça dos mesmos.

Carta� AbertaEscreve-nos o 'Sr, Joaquim dos 'Santos Fagundes, sol
dado da Reserva Remunerada da Policia Militar do Estado:

"Sr. Diretor do conceituado jornal O ESTADO

Acôrdo bancário

'Imo. sr. dr. Tom T. Wildi.
.

nos renovadores de ar imbu-
Atenciosas saudações Lemos com prazer sua car- tidos na parede, pois inúme-

Solicito-lhe agasalho em as colunas desse vibrante ma- ta aberta publicada na' edi- ras foram as críticas e recla ..

tutíno, para a seguinte reclamação que, por certo, t::JdoE ção de ontem do matutino mações que ouvimos de que o

que dela tiverem conhecimento, não deixarão de rsconha- "A Gazeta", em que, visán- ambiente estava' sufocante.
cê-la justa, e talvês desperte o sentimento de justiça ds do e,·'c�::ti·f'Cel pontos sôbre a Veja V. S., que a nossa in-
quem de direito, com a consequente prçmoçào das provi- reuovacào de iiI> nc Teatro tenção não foi a de sugartr
dancías que não devem mais tardar, em benefício de al- :,I,':aro'dl� Ca rvab e, fez re- êste ou' aquele processo.
gumas centenas de chefes de família, '),11'03 ao r.c sso rrt igo de 22 Quando V, S. assegura "que RIO, 8 (V. A.) - A radioTrata-se sr. Diretor, do- pagamento do aumento de ci( janeiro, .nt.ltuado "Vem os 6 exaustores mecânicos,
vencimentos dos elementos de nossa Policia Militar; que se montados no Teatro Alvaro

de Budapast segundo tele-
',i ) T('aLrn--.!_;a�::lrÍl:,en!:1e de

grama divulgado ontem a-encontram na Reserva Remunerada, que até a presente Ccmé dia". de Carvalho são perfeita- nuncíou a conclusão de umdata não foi procedido pelo Tesouro do Estado ou respec- .

n' \' '- A info ma mente eficientes, uma VeZ que11Z .•• q L;, �', 111 r -

acôrdo de troca entre o Bra-tívas Coletortas.coperando-se em torno do referido aumsn- �:{O que colhemos junto ao o seu funcionamento seja
to, verdadetro "ícso de empurrn". • ".,. 1 '01'

, orientado p' r quem c mpet
sil e a Hungria, adiantando

_, pro.iessor 0aiVlO (e Ivel-, •

o o e
que exportaremos a-Corno V. S. não ignora', Os vencimentos elos que cons-, ra , em !'('pol'lagt>!'(l gravada, e de acôrdr, com as recomen- I 1

'

f' .lzndâtítuem a Reserva Remunsrada de nossa Milícia, são 'regu- dações da Companhia cons-
que e pa�s, ca e" a go ao e

q'i(' a I{üdio GUE,J ujá fez ir- . , t tlados pelo Codigo de Vencimentos e Vantagens, cabendo radial' no ",eu programa .trutora", não pomos a mini- c�cau, e Impor aremos mo 0-

a estes, aumento igual ao que fôr concsdidoaoado serviço "Res.erihn J_7", segundo a ma dúvida. Neste ponto te- material pro�u�os quimicos,

t· d dar C '

'

,ma ena eletnco e produtosa IVO. (jLwl seri .m instalados '''pe- mdOSC e ar a eshar o que e
industriais. Ouvido a resprd-Por duas vsezs já, em consequencia - ele aumento de 'I) menos dois renovadores e esar, e recon ecer que t

.

t t't' 1 d 1 t' daR f .

V S té tã
to, o chefe do Departamento

vencimen os, os I U os os e emen os a rceserva oram a- d,� ar Fira o- e:O"t.tiículos de ' . e seus ecrucos es ao
Econnmíco e Consular do

,

t· d pcistilados sem relutancía, não havando objeção por parte ',5 ,1",',\·c.IILLLn dr,,, Lr ir.quedos", muito melhor informados e '
'

O dr. Tasso Vieira de Farias, medico e catsdra ICO a .\, " u Itamaratí, ministro Barbosa
de ninguem, porque ,é de lei, e a lei deve ser cumprida, 'pevrni LI", i"C'()'LlIHln expres- capacitados do.que nós a ês- Síl t d' tFaculdade de Filosofia da Universidade do Rio Grande do

d J' d
'

d R n
"

f·t T d
' .

l' 't
1 va, mos rou-Se I:=;cre o, a-

Sul publicou, há diàs, e,ditado pela Livraria do Globo, o seu Agora, des e anelro an amos nos, os a esel'va, e 1 ',t1W3 t.:-xtllais J,� '\ S., inter- e ,respel o. o a�la, e ICI o
firmando que entre os dois

.

'd I f verdacl_eira "pen,dênga:', de c� para lá, de lá pa,ra, cá: apos- "!'E"l[l<',;;;(, �', " J1(�a (' '!'lnpl'oce- q·ue se as falhas nao pxocede- I "

- 'b' 1 '1livro uElementos, PSicopedagógicos e oS meIOs e n orma-
_ . -

" ,'" , . -

d
'

t 1 _, palses so 101 conc mc o um a-

ção'"
" tíla, nao apostila; averba, nao averba; tel1l dIreIto a 40%, dellt("�, .

ram a ms a açao -(iaS reno'-
cardo bancaria.

não tem; é de 25 e não de 40%; consultas á Cespe, á pro-I 'I
' _

"

, vadores de ar, nem pelo fato �

É uma obra unica no seu genero, em nosso país, destinada I 'léllhll'ln 'o"vlda de'

d' 'C n' ltori do E tado ao Papa e a todos os "._"" "',

de estarem imbutidos na P3-especialmente aOS alunos do Curs,o do Jornalismo e aos
cura ona, a o su as,

, V " "1'3t:Cj, (1';' "que se _

Cardiais ... E depois de dois mêses desse parto laborioso, ",-);�'j"
, I

...
,

.. t' l' rede, elas existiram, pois, co-jornalistas em- geral. .

f' 1 t'l d 4001 e te (,) �a fI ce que u 3L,ICU Ista
V S b t', . " oS titulas foram a ma, apos I a Os com os '/0, a qu -

'..,' mo., em acen ua, a par- O TE"'AP()De ha muito, faZIa-se sentir, entre nos a falta de um -

d··t d vamo que iamos receber os
1(' "(-' b:tnelo (Illélra com-

tiL' do segundo e p tá 1 d 1'Y)
m endi tão' educ�tivo e tão profundo com{) este, que é ,mos IreI o, e quan o pen�a s'

, !H3r .) ';!�tt'r.13 "00 renov�-. s e cu"o c
, _

.

, ,
co p o

, .' " 'dois meSes do aumento, atrasados, nova Consulta a CesPe"
,

"

'

IMana Della Costa os renova- Prevlsao ,do Tempo ate asuma fonte bnlhante de conheCImentos moraIs para

quem! b "d f t d 40 2501 o aUlnento a que te ,;<1' "l' :.1', \,ndat�'(lc, no Tea- dor de a na- -f t 14 h d d' 9
'

. . ..- .

h ' para ,sa er se e e a o e ou '/0 ' -: es r o oram Pos OS

I
oras o Ia

deseja onentar, mformar, esclarecer a opmlao pu l.,�a.
d' ·tl' ,]'./, c(lm i'lstemas de ar con-

em f nciona t" d T B bO
.

d' f ,- d orl' ntaça-o PSI'copeda<Yogl'ca mos IreI o. ..

I" d
'

f'
u men Q, por es- empo - om com ne u-

s meIOS e ln ormtaçao e te de b
b

t' I E o tempo foi decorrendo e_com êle aumentando as GH:wna (J ou ar re l'lgera- leixo ou má vontade de quem ;losidadedevém, como be� ace? ua o a� ar

da
,o r,a em f�predço'l a,�r- nossas n�cessidades, pelo encarecimento dos generos de dD" Em abs<: I aio, não tive-

competia a responsabilidade Temperatura' _ Estável
oe a elementos fIlosoflcos e/psICope agoglCos a 1m e ogra- !TI,:;; a illt(�nç�'tl) dI: E-s'tabele- '" '"

.. , primeira ne.cessidade. neste partICular.. Ventos - Vaxiaveis, mode-rem um fmalIsmo supenor.
b l' t' Porque todas essas dificuldades'e atrapalhações para t:�l' paralt·jus. �:e�te parti- Era sÓ o que tinhamos arados

Há infelizmente o "peram u lsmo aven urelro sem ru- - oo. . . S D' c:ui:;r ni!lI J:t'JS li'llYCU o pro- .

. 'd t f
" 'd' "com oS- pobres, humildes mIlICIanos da Re,?erva, ,r. Ire- esclarecer a respeIto da Car- Temperaturas extremas demo e Sem destmo em gran et par e, ase s�pela 1, .nod� tor se a todos os funcionários civis aposentados, de ha pósito de levantar polêmi- ta con1 'que o dr, Tom T. Wil- hoje:. .

f matl'v s do nosso empo por nocIvo e preJu 1- , d t" t' a co '

Ifolelos m ar '

.

o
.

' " .

.
'muito· já foi pago o aumento de vencimentos?! ;:t';, i,l'l1l e l lSeL! 11' n- di Se dlgnou honrar-nos. Máxima _ 27,5

�Ial, quando eXIstente, - era da_nmha a mfestar o :ampo Acresce que a grande maiori!J. dos titulas dos elementos :e!l U�llcia l".l n:1u eJ'êste ou Jorge Cherem Mínima _ 20,2.mtelectual e moral tanto dos onentadores, como. do::. 1'("
d 'R '

.,

t'l d 'foram' devI'd 1I1ente registrados d�t(jueJe P?'OCf'f;SO. V. S., co- ,

. -. -

d'
.

d' .. t·" a eselva, Ja apos I a os, a

cePtot�es. Sua ef�ltItr?açao I�Pt?e-se eClslva e ra� 1C<l, co-
no Tesouro, estando cinco dos portadores, desde Janein, 1 o l'xer ut ')1' :i:I" obras' de

mo a Itude pro I a Ica e cura Iva.
d ' nto o r stante desde Fevereiro !',,"[''I'n,:, til; T(:aíl (. Alvaro

S g então m todos os nossos Estados a �reação de a espera o pagame ,e e "
.

r10 GH 1'V:11h,.', f'S'1 a" [I, perfei-ur e e
, 't d Que oerá que está impedindo efetue o Tesouro o Paga-

Escolas de jornalistas" visando o apelrfelçloamedl� o ral-Imento d� aumento aos necessitados ex-servidores do Es- lPHI'.'r.te à altura dt aquila-
queles que devem na prática pelo Jorna, peo ra 10 e'peo ta: c!l quC' �,:,'ll;"( conviria
Cinema, difundir o essencial das informações que ;),ting(�m ItadoF?!lt d

' .

certo na-o e' POI'S �e o ex g'o à C:JU, 'le (:3p'2túeu!os da
.

'

a a e numerarlO, por , .. ','�
--

o publIco adulto.. �,vernador Bornhausen deixou, de fato, 35 milhões em moe- P, dl'LI I'el'cn l Oliveira.
O dr. Tasso de Fana estende-se em longas e bnlhantes

d t
_

m "papagaios" 'dinheiro não,falta!... T'wl:,\'i;::, c' '�':r: V, S, bem 1'e-

'd
-

t d
.

1 d ·t d t
a corren e, e naoe,

. '

'tC011S1 eraçoes, demons ran o a uz e cancelos e no a-
D"

-

t d está dependendo de ordem do Sr. Se- :C'li'('l'�·. au se 1'.-11.'1:11' a em-
.

'bl" t 'd d d lt 1 1 Izem que u o
-. .

D 11 CveIs pu ICIS as � _nece�sl a, e o pre_?aro cu u�a e.mo:a cretário da Fazenda ao Sr. Diretor do Tesour,:). Talvês o Sr .. �',l'ada :ii� .nHl'Ia (:: a os-

de todos os profISSIOnaIS de mformaçao, desde o" malS gIa-
S t"

_

aiba a que está acontecendo com os hu- ta. "h�,(Olji'l11P!lte f,or ocasião
.

'ld
..

1 t di' ecre ano nao s o
td�ados aos .mals hun:1 es e prmcI�a men e aque e3 J'lC-

mildes soldados e demais component�s da Reserva de n'ossa d:l 1l1Hugur<lçiio tb empora-
dIaS e anommos obreIras que constItuem le ,granrl monde 1" M·l.t 'h cf:rjai cc 1':.,,,1:'0 com a

t·
, Po ICla I I ar. . . ,

D 11de qua�quer empreza no IClOsa.
.

--

Estamos eertos de que S. S. ao tomar conhecimento C'I:::pul:h:a clt! A[;'ria e a

O ilustre, professor com pulso �ll'lne, com o fulg_or da
dest'a, leve em consideração a justa reclamaçãQ� dos hu- Cr."t.:I, a ]larl ir {: ,j segundo

sua pena de mteletual, membro emmente da Acadenua Sul
mildes servidores do Estado, integrantes da Reserva da Po- '�:H .'l'::Cli:(i C� €lWustores

Rio-grandense de Letras, enfrenta com a coragem de, um
1" M'l·t m ndando efetuar o pagamento do aumento ��11l [-'i'fom r< ,,1\IS em ativi-

d d
. .

t t 'd l'
. ICIa I I ar, a, '

I I'"ver a eIrO maglS e1', a ravez o seu Ivro, o apnmoramen-
d J

.

F er I'ro r;,d,' (ji;1,lll,0 te'.! iunClona�
.

',' , . e anelro e eV e .

, /to do menta e do futuro da lmprensa.
M·t ',to p la publicacão desta o humilde creado e 11">;11 c' r.icvl�l'i:1 cun:eçar al-

- , -

f lt d t· f"
' UI o gra e . ,

ANao escapou a suapercepça_� a .a. a e,e ICa pro ISSIO-
admirador Joaquim dos Santos Fagundes _ Soldado da :;um;l� f,,,'.C''_; H.N. de acor-

nal daqueles que exercem a sua atiVIdade neste setor dos I
d P l'cI' MI'II'tar'"

, <) l:('nl ;',s ,.'xigen·.ias do mo-
.

. .
' . ,

' Reserva a o I a .

meios Informativos, aSSInalando: "quantos erros elemen-' 'l1"l.IC !>,pj UIll l[l"f;í, impel'-
tares Eã,o cometidos por dia, escritos, falados ou vizualisados do:ível desleixo ou mi, von-

sem os necessarios, fundamentais conhecimentos culturaes, I;,de cI.� (lt:r,m :'ompetia a

são redigidos comentarias aligeirados, em cirila do joelho, NOMEAll.O responsabili0.acle nu;tr: par-
muita. vez, de maneira atabalhoada, sem dominio de uma ONOSSO·.I

,

.

I ticnl::tr"._

f" t 'd" I CONCURSO RIO 8 (V. A.) - O p1eSI-visão ou penetracao Su IClen es para Iscermr ,os argu- .

'
.. . Pois bem' nos'os reparos,- '. , dente da RepublIca asSlIlou

.-

mentos propostos reconhecer-lhes Os fundamentos hlsto- I O concurso de reportagens d t d d basearam-se justamente, por
.' '1

- .

t f' '1
' ecre o, nomean o o epu- Iricos patrimomaes, promover I açoes JUS as, en nu e( ucar

I instituida por "Resenha J -7", I É" l' 't· notarmos, no espetáculo a
. .' t t" d � "i,' n- tado UlICO Sa es, seCle ano

, .mstrulr o leJ..tor com pres eza, a ravez e uma ..plt;c.at;;ll.o 'visando estimular as voca-
1 d PS'D '. que< assistimos, que o publIco'

, 'I . . gera o , superm"en- i _ .

correta, construtIva. . ções jornalísticas, aos anoml- d t d SU"�OC ; se sentia abafado. Nao tJve-
t

.

t d t·
-

d
en e a lVl .

d 'f'De udo IstO, resulta, uma urgen e eras ICa. ,�olTeçao ,nos que precisam e uma mos o cuidado e ,ven lcar-

e reforma, "Resultados malefícos por sua vez advêm de um I
oportunidade para evidenciar

...__.-__._�. ••••••_•••_......... mos se os renondores de ar

noticiaria sensacionalista, muita vez contundente, expQnd.o lo seu talento, teve a mais estavam imbutidos na pare
de maneIra cruel e desumana o suced�do: . ,I ampla repercussão. N.� mês cumulado para março, cujo ele. Ao publiC? que compar�-Em torno do assunto o autor faz JudICIOsas conl3ldera- 'de Janeiro, conforme Ja de- montante s�rá de Cr$ ".... ceu aos espetaculos de Mana
ções. mos conhecimeNto aos leito- 1.000,00. Della Costa tanto faria que

Da mesma sorte refere-se ao noticiaria das artes, cien- res o vencedor do certame foi Amigo leitor: estivessem ou não; ne3te

cias, literatura e comenta quanta impropridade, quantos er- o sr. R. S. 'Levis, cuja repor- escreVa hoje mesmo para ponto, cremos, os assistentes
ros eelmentares é'àmetidos, dia a dia, por aqueles que exer- tagem foi lida ao microfone "Resenha J-7", apresentando não discutiriam a convenien
cem a sua' ativrdade neste setor dos meios informativos. E da Guarujá e publicada neste uma reportagem sobre um cia. ou não dêste processo, se

se trata de questões politicas! ou administrativalj, mais �e jornal. O trabalho do sr. Pe- assunto de atualidade e cnn", sentissem que-a casa estava
constata, com exceções honrosas, a existencia dos male,� dro Dittrich mereceu menção corra ao valioso brinde que munida da indispensável re-
supra citados. honrosa. lhe oferece a "Caixa Econô- !

novação de ar.

Longe iriamOS na apreciação do vaUoso trabalho do Dr: No mês de Fevereiro, toda- ruica Federal de panta Cata- Mesmo na estréia de Maria
Tasso Vieira de Farias. E' um livro que deve estar nas bit via, não houve vencedor, con.!' rina". Della Costa, com a repreEen-
bliotecas e nas "mãos de todos quantos se preocupam com forme deliberou a comissão Até o dia 30 ele mal'ço, re- tação dé "O canto da coto-
a evolução do ce'rue riàcional". julgadora. Desta, forma, o

í �e'pcionaremos as reporta- via", temos a impressão de
po/to Alegre 3/3/956. prêmio de Fevereiro ficou a- gens, que o' públieo não reparou

.�

,

'

Ao fim da noite que foi o Govêrno Bor
nJ.:Iausen, o senhor e monsenhor p, G, Librelotto e ilus
tre comitiva, à guiza de estudos, foram a Pô-rto Alegre
urubllsservar como o Ensino gaucho funciona.

Já narramos aqui tremenda gafe ocorrida no pró- /

prio Palácio Piratini, quando a inlustrissima Diretora
do Departamento indagou ao Governador Meneghetti
das providências que tomava contra as professora$ da
oposição!.

O Chefe do Executivo informou que o professorado
rIograndense era livre e que só considera va da oposi
ção os professores, pertencessem a qualquer partido,
que não cumprissem o dever.

Um, dos catarinenses presentes, ouvindo a pergun
ta-incrível e a resposta' arrazadora, teve ímpetos de
atirar-se pela janela.

Agora, de lá, nos chega mais esta, oc,orrida naque
la ocasião, também com a inlustríssima Diretora. Na
visita féita ao orgão diretor do Ensino gaucho, a sra.

Diretora do nosso Departamento pediu para ver o

quadro dos funcionários. Examinando-o, linha a linha,
nele encontrou: <I ascensoristas,

E comentou:
- Quatro

-

ascensoristas! E' disto que nós precisa
mos lá! Gente que saiba' informar um processo! Vou
propôr ao seu Irineu a criação desses cargos lá. Facili
tam muito o trabalho da gente!

GUILHER'ME TAL
\

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


